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Ændringsforslag 392
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansiering af en foranstaltning må 
ikke overstige de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger 
minus indtægterne fra foranstaltningen.

1. Finansiering af en foranstaltning skal 
være i overensstemmelse med alle de 
regler, der er fastsat i forbindelse med det 
syvende rammeprogram.

Or. en

Ændringsforslag 393
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Følgende anses ikke for indtægter fra 
foranstaltningen:

udgår

(a) ressourcer, som tredjeparter stiller til 
rådighed for deltagerne i form af 
finansieringsoverførelser eller bidrag i 
form af omkostningsfri naturalydelser, 
forudsat at tredjeparten har ydet dem med 
specifikt henblik på foranstaltningen
(b) indtægter fra foranstaltningen, bortset 
fra indtægter fra udnyttelse af 
foranstaltningens resultater
(c) indtægter fra salg af aktiver, der er 
købt i henhold til tilskudsaftalen, op til 
værdien af de omkostninger, som 
deltageren oprindeligt konterede 
foranstaltningen.

Or. en
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Ændringsforslag 394
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ressourcer, som tredjeparter stiller til 
rådighed for deltagerne i form af 
finansieringsoverførelser eller bidrag i 
form af omkostningsfri naturalydelser, 
forudsat at tredjeparten har ydet dem med 
specifikt henblik på foranstaltningen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 395
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) indtægter fra foranstaltningen, bortset 
fra indtægter fra udnyttelse af 
foranstaltningens resultater

udgår

Or. en

Ændringsforslag 396
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indtægter fra salg af aktiver, der er 
købt i henhold til tilskudsaftalen, op til 
værdien af de omkostninger, som 
deltageren oprindeligt konterede 
foranstaltningen.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 397
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 22, stk. 3-6, bør flyttes til en ny artikel 22a for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag 398
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 399
Marisa Matias
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 400
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den.
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. De godtgørelsessatser for de 
støtteberettigede omkostninger, der er 
fastsat i stk. 4 og 5, anvendes i 
overensstemmelse med arten af den 
foranstaltning, der finansieres.

Or. it

Begrundelse

Det skal være muligt at gennemføre F&U og ”close to market-aktiviteter” for de enkelte 
projekter. Der bør ligeledes tilvejebringes en ramme for sikkerhed og ensartethed med hensyn 
til reglerne. Godtgørelsessatserne bør fastsættes en gang for alle i reglerne for deltagelse og 
ikke år for år i arbejdsprogrammer eller individuelle udbud.

Ændringsforslag 401
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den.
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Finansieringsmodellen har til formål at 
opnå følgende:

a) en virkelig forenkling for deltagerne i 
sammenligning med det syvende 
forskningsprogram i overensstemmelse 
med forenklede revisionsprocedurer
b) øget mulighed for deltagelse for 
forskningsorganisationer, universiteter og 
SMV’er
c) større deltagelse fra industriens side i 
forhold til det syvende rammeprogram, 
først og fremmest ved hjælp af virkelig 
forenkling
d) en bredere accept af støttemodtagernes 
normalt anvendte regnskabsmetoder
e) mulighed for faste satser
f) overholdelse af reglerne om statsstøtte 
og sikkerhed for, at 
finansieringsmodellerne ikke fører til 
markedsforvridning
g) at tiltrække medfinansiering fra 
strukturfondene i forbindelse med 
kapacitetsopbygning.

Or. xm

Begrundelse

Flere økonomiske incitamenter med hensyn til omkostningsgodtgørelse for industrien i 
forhold det syvende rammeprogram, samtidig med at de økonomiske incitamentermed hensyn 
til omkostningsgodtgørelse ikke bør formindskes i forhold til det syvende rammeprogram. 

Ændringsforslag 402
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den.
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede godtgørelsessatser er usikre.  Faktisk er sætningen ”Maksimumssatsen 
fastsættes i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen” tvetydig, fordi den kunne antyde, at der 
kan fastsættes satser under maksimumssatsen på 100 eller 70%  i arbejdsprogrammet eller 
arbejdsplanen. Uanset hvilken model der vælges, skal det præciseres, at de satser, der er 
fastsat i reglerne for deltagelse (og ikke maksimumssatsen), skal anføres i 
arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag 403
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Der anvendes højst to 
godtgørelsessatser for de støtteberettigede 
omkostninger pr. foranstaltning for alle 
aktiviteter, der finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig som følge af ændringen af artikel 22, stk. 5a.

Ændringsforslag 404
Norbert Glante
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. Støtteberettigede 
omkostninger kan også omfatte 
administrationsomkostninger.
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Or. de

Begrundelse

Ordningen med godtgørelse af dokumenterede administrationsomkostninger har vist sig at 
være umagen værd og bør bibeholdes.

Ændringsforslag 405
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Med forbehold af stk. 4 anvendes der én 
godtgørelsessats for de støtteberettigede 
omkostninger pr. foranstaltning for alle 
aktiviteter, der finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Or. en

Ændringsforslag 406
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3



PE492.763v03-00 10/98 AM\909709DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Der anvendes én godtgørelsessats pr. 
aktivitet inden for ét projekt for de 
støtteberettigede omkostninger. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Or. en

Begrundelse

Forskningsorganisationer og universiteter lider under, at godtgørelser under 100% gør det 
ekstremt vanskelig at deltage i sådanne projekter. F.eks. vil kliniske undersøgelser høre under 
demonstrationsforanstaltninger, men styres hovedsageligt af den akademiske verden. Sådanne 
foranstaltninger vil uden tvivl føre til nedgang i antallet af akademíske partnere. Derfor skal 
centrale demonstrationsaktiviteter adskilles fra andre aktiviteter inden for én foranstaltning, 
og der skal gælde forskellige godtgørelsessatser for forskellige aktiviteter.

Ændringsforslag 407
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den.
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Godtgørelse af støtteberettigede 
omkostninger baseres på følgende faste 
satser pr. aktivitetstype og pr. 
deltagertype, afhængigt af hvilken 
omkostningsberegningsmetode deltageren 
vælger:

Or. en

(Der henvises til ændringsforslag 53; PE489.632v01-00)

Begrundelse

Som konsekvens af en genindførelse af muligheden for godtgørelse på grundlag af de fulde 
omkostninger er det af afgørende betydning at tilpasse de foreslåede godtgørelsessatser for at 
overholde medfinansieringsprincippet og forhindre en væsentlig forøgelse af EU’s udgifter 
pr. projekt. I stedet for én enkelt godtgørelsessats bør der der anvendes et begrænset antal 
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godtgørelsessatser under behørig hensyntagen til omkostningsberegningsmetoden og 
deltagertypen, som er baseret på de betingelser, der er anført i denne tabel.

Ændringsforslag 408
Vicky Ford, Lambert Van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – tabel (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 Or. en

Begrundelse

Et af Europas største problemer er ikke grundforskningen, men at omsætte grundforskningen 
til løsninger, der kan markedsføres.  Det er derfor nødvendigt at give tilstrækkelige midler til 
”close-to-market-løsninger”.

Aktivitetstype

Omkostnings-
beregnings-

metode 

Deltagertype

Universitet/
forsknings- og 
teknologiorga-
nisation/Andet

Industri

Forskning & udvikling
direkte 

omkostninger 
+ fast sats

100% + 20% 100% + 20%

fulde 
omkostninger 75% -

Eksperimentel udvikling
direkte 

omkostninger 
+ fast sats

100% + 20% 70% + 20%

fulde 
omkostninger 75% -
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Ændringsforslag 409
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der
finansieres inden for den.
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Godtgørelse af støtteberettigede 
omkostninger baseres på følgende faste 
satser pr. aktivitetstype og pr. 
deltagertype, afhængigt af hvilken 
omkostningsberegningsmetode deltageren 
vælger:

Or. en

Ændringsforslag 410
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – tabel (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktivitetstype

Omkostnings-
beregnings-

metode 

Deltagertype

Universitet/forsknings- og 
teknologiorganisation/

SMV/Andet

Industri

Forskning &

direkte 
omkostninger + 

fast sats

100% + 20% 70% + 20%

udvikling fulde 
omkostninger

70% 50%

Close-to-market

direkte 
omkostninger + 

fast sats

100% + 20% 50% + 20%
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fulde 
omkostninger

70% 35%

Or. en

(Se ændringsforslag 13)

Ændringsforslag 411
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Godtgørelse af støtteberettigede 
omkostninger baseres på følgende faste 
satser pr. aktivitetstype og pr. 
deltagertype, afhængigt af hvilken 
omkostningsberegningsmetode deltageren 
vælger:

Or. en

Ændringsforslag 412
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a – tabel (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktivitetstype Omkostnings-
beregnings-
metode

Deltagertype

Universitet/
forsknings- og 
teknologi-
organisation/

SMV Industri
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Andet
Forskning & 
udvikling

samlede 
støtteberet-
tigede 
omkostninger 
+ fast sats

100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

fulde 
omkostninger

70% 70% 50%

Eksperimentel 
udvikling

samlede 
støtteberet-
tigedeomkostn
inger + fast 
sats

100%+20% 70% + 20% 30% + 20%

fulde 
omkostninger

70% 50% 35%

Or. en

Ændringsforslag 413
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes som anført i 
stk. 4 og 5.

Or. en

Begrundelse

Maksimumssaterne skal fastsættes i denne forordning. Hvis de fastsættes på et senere stadium 
som f.eks. i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, bliver resultatet, at tildelingen af midler 
bliver mindre gennemsigtig og klar. 

Ændringsforslag 414
Vittorio Prodi
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – tabel (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktivitetstype Omkostnings-
beregningsmetode

Alle deltagere: Universiteter, 
forsknings- og teknologi-

organisationer/andet, SMV og 
industrien

Forskning Samlede direkte 
støtteberettigede 
omkostninger + 
fast sats

100% + 30%

Aktiviteter 
anført i art. 22, 
stk. 5

Samlede direkte 
støtteberettigede 
omkostninger + 
fast sats

70% + 40%

Or. en

Ændringsforslag 415
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag
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Or. en

Ændringsforslag 416
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den følgende eneste godtgørelsessats 
for støtteberettigede omkostninger 
anvendes pr. foranstaltning for alle 
aktiviteter, der finansieres inden for den, 
herunder en mulighed for godtgørelse på 
grundlag af de fulde omkostninger:

Or. en

Begrundelse

Som følge af den konstante reduktion af industriens deltagelse i de sidste rammeprogrammer 
er det nødvendigt med en væsentlig forenkling og en fremgangsmåde, der er tillidsbaseret og 
risikotolerant, for at øge industriens deltagelse, hvilket er en grundlæggende tanke i Horisont 
2020. Det er nødvendigt at indføre en enkelt godtgørelsessats som en administrativ forenkling 
i lyset for at nedbringe kompleksiteten. Muligheden for godtgørelse på grundlag af de fulde 
omkostninger skal fortsat bestå som en anden mulighed for forenkling og reduktion af 
administrative byrder, især i lyset af industriens forskningsudgifter.

Aktivitetstype

Omkostnings-
beregnings-

metode 
Universitet/

forsnings- og 
teknologi-

organisation/
Andet

Industri

Forskning &

direkte 
omkostninger + 

fast sats
100% + 20% 70% + 20%

udvikling fulde 
omkostninger 70%

Close-to-market

direkte 
omkostninger + 

fast sats
100% + 20% 30% + 20%

fulde 
omkostninger 70%
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Ændringsforslag 417
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktivitetstype
Omkostnings-
beregnings-
metode

enhedssats for alle deltagere

Forskning & 
udvikling

direkte 
omkostninger + 
fast sats

100% + 20%

samlede 
udgifter 70%

Close-to-market
direkte 
omkostninger + 
fast sats

70% + 20%

fulde 
omkostninger 70%

Or. en

Begrundelse

Hvis der er mulighed for forskellige kombinationer af finansieringssatser og fastsættelse af 
indirekte omkostninger for forskellige deltagertyper, vil det grundlæggende mål om at øge 
industriens deltagelse i betydelig grad ikke blive nået. Det er nødvendigt at indføre en enkelt 
godtgørelsessats som en administrativ forenkling for at gøre tildelingsmetoderne mindre 
komplekse. Muligheden for godtgørelse på grundlag af de fulde omkostninger skal fortsat 
bestå som en anden mulighed for forenkling og reduktion af administrative byrder, især i lyset 
af industriens udgifter til forskning.

Ændringsforslag 418
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede omkostninger udgøres af 
omkostninger, der kan henføres direkte til 
foranstaltningen, i det følgende benævnt 
"direkte, støtteberettigede omkostninger", 
og af omkostninger, der ikke kan henføres 
direkte til foranstaltningen, men som er 
afholdt i umiddelbar forbindelse med 
direkte, støtteberettigede omkostninger, 
der henføres til foranstaltningen, i det 
følgende benævnt "indirekte, 
støtteberettigede omkostninger".

Or. en

Ændringsforslag 419
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 22, stk. 3-6, bør flyttes til en ny artikel 22a for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag 420
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 421
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 422
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter for 
alle deltagere og for eksperimentelle 
udvkilingsaktiviteter for universiteter, 
forsknings- og teknologiorganisationer og 
offentligt finansierede institutioner og 
organer, uden at dette berører 
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medfinansieringsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 423
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør
op til 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
især for handicaporganisationer, til alle 
projekter, som de deltager i.

Or. en

Ændringsforslag 424
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 90% af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
universiteter, forskningsorganisationer, 
forskningsinstitutter og SMV’er og højst 
75% for industrien.

Or. en

Begrundelse

Disse beregninger er vejledende og bør analyseres nærmere i samarbejde med Kommissionen 
og andre interesserede parter for at sikre, at de opfylder de mål og principper, der er anført i 
artikel 22.
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Ændringsforslag 425
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet, for offentlige 
almennyttige organer, sekundære og 
højere uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer og SMV’er .

Or. xm

Ændringsforslag 426
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

4. Forudsat at kravet om almennyttighed 
er opfyldt, udgør tilskuddet under Horisont 
2020 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet

Or. en

Begrundelse

Reglerne for deltagelse bør som minimum fastsætte godtgørelsessatser for alle projekter 
under Horisont 2020, forudsat at kravet om almennyttighed er opfyldt. Forskellige satser i 
arbejdsprogrammerne vil komplicere administrationen af støttemodtagernes projekter.
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Ændringsforslag 427
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 428
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

4. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 429
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 

udgår
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følgende foranstaltninger:
(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion
(b) programstøtteforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

 Artikel 22, stk. 3-6, bør flyttes til en ny artikel 22a for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag 430
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

udgår

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion
(b) programstøtteforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 431
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

udgår

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion
(b) programstøtteforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 432
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

udgår

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion
(b) programstøtteforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 433
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for
følgende foranstaltninger:

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
eksperimentelle udvkilingsaktiviteter til 
ikke-offentligt finansierede institutioner 
eller organer og deltagere fra industrien. 

Or. xm

Ændringsforslag 434
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

5. Forudsat at kravet om almennyttighed 
er opfyldt, udgør tilskuddet under Horisont 
2020 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

Or. en

Begrundelse

Reglerne for deltagelse bør som minimum fastsætte godtgørelsessatser for alle projekter 
under Horisont 2020, forudsat at kravet om almennyttighed er opfyldt. Forskellige satser i 
arbejdsprogrammerne vil komplicere administrationen af støttemodtagernes projekter.

Ændringsforslag 435
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør,
undtagen for foranstaltninger på området 
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finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

for den primære landbrugsproduktion, 70 
% af de samlede finansieringsberettigede 
omkostninger for følgende 
foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 436
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende aktiviteter:

Or. en

Begrundelse

Forskningsorganisationer og universiteter lider under, at godtgørelser under 100% gør det 
ekstremt vanskelig at deltage i sådanne projekter. F.eks. vil kliniske undersøgelser høre under 
demonstrationsforanstaltninger, men styres hovedsageligt af den akademiske verden. Sådanne 
foranstaltninger vil uden tvivl føre til en nedgang i antallet af akademíske partnere. Derfor 
skal centrale demonstrationsaktiviteter adskilles fra andre aktiviteter inden for én 
foranstaltning, og der skal gælde forskellige godtgørelsessatser for forskellige aktiviteter.

Ændringsforslag 437
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 30 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
industrien for følgende foranstaltninger:
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Or. en

Ændringsforslag 438
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 439
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion

udgår

Or. en

Ændringsforslag 440
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig udgår
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består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion

Or. en

Ændringsforslag 441
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion

udgår

Or. en

Ændringsforslag 442
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration,
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion

udgår

Or. en

Ændringsforslag 443
Hermann Winkler
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion

(a) foranstaltninger, der består af aktiviteter 
som udformning af prototyper, afprøvning, 
demonstration, eksperimentel udvikling, 
styring, markedsintroduktion, med 
undtagelse af universiteter, 
forskningsinstitutioner og almennyttige 
organisationer og med undtagelse af 
projekter, der overvejende omfatter de i 
stk. 4 omtalte foranstaltninger  

Or. de

Ændringsforslag 444
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion undtagen de dele af 
aktiviteten, som kun omfatter forskning 
og udvikling; udgifterne til de dele 
godtgøres i henhold til artikel 22, stk. 4

Or. de

Begrundelse

Det er mere retfærdigt at udelukke deltagere, der udelukkende beskæftiger sig med forskning 
– hvilket også kan være universiteter og forskningsinstitutioner. Tildeling af midler efter 
aktivitet er ikke nogen væsentlig administrativ byrde i forbindelse med gennemførelse af et 
projekt. Det sikrer, at hele innovationskæden i et projekt kan dækkes fleksibelt.
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Ændringsforslag 445
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion

(a) aktiviteter, der hovedsagelig består af 
aktiviteter som udformning af prototyper, 
afprøvning, demonstration, eksperimentel 
udvikling, styring, markedsintroduktion

Or. en

Begrundelse

Forskningsorganisationer og universiteter lider under, at godtgørelser under 100%  gør det 
ekstremt vanskeligt at deltage i sådanne projekter. F.eks. vil kliniske undersøgelser høre 
under demonstrationsforanstaltninger, men styres hovedsageligt af den akademiske verden. 
Sådanne foranstaltninger vil uden tvivl føre til nedgang i antallet af akademíske partnere. 
Derfor skal centrale demonstrationsaktiviteter adskilles fra andre aktiviteter inden for én 
foranstaltning, og der skal gælde forskellige godtgørelsessatser for forskellige aktiviteter.

Ændringsforslag 446
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) programstøtteforanstaltninger. udgår

Or. en

Ændringsforslag 447
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) programstøtteforanstaltninger. udgår

Or. en

Begrundelse

Indgår i artikel 22, stk. 5.

Ændringsforslag 448
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) programstøtteforanstaltninger. udgår

Or. en

Ændringsforslag 449
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) programstøtteforanstaltninger. (b) programstøtteforanstaltninger; hvis 
arbejdsprogrammet indeholder 
bestemmelse herom, er det muligt at 
akkumulere midler fra forskellige EU-
tilskud og især fra EU’s 
samhørighedspolitik.

Or. de

Ændringsforslag 450
Adina-Ioana Vălean
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset stk. 5 får foranstaltninger på 
området for den primære 
landbrugsproduktion tilskud, der dækker 
100% af de samlede støtteberettigede 
omkostninger. 

Or. en

Ændringsforslag 451
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset stk. 5 får 
demonstrationsprojekter, eksperimentelle 
projekter og pilotprojekter samt 
innovative foranstaltninger med positive 
miljøvirkninger på området for den 
primære landbrugsproduktion tilskud på 
100% af de samlede støtteberettigede 
omkostninger.  

Or. en

Begrundelse

I landbruget kan mange innovative foranstatninger, som kan fremmes på bedriftsniveau (f.eks. 
erstatning af pesticider med insekter til bekæmpelse af invaderende arter) skabe offentlige 
goder af miljømæssig karakter såsom sundere jordbund. I modsætning til andre 
produktionssektorer afspejler innovative landbrugsteknikker sig imidlertid i ikke i den 
endelige pris på landbrugsprodukter. En peberfrugt er altid en peberfrugt, selv om 
dyrkningsteknikken udvikler sig, i modsætning til nye industrielle dingenoter, som straks 
bliver synlige på markedet. Medmindre landmændene får100% godtgørelse, vil de ikke have 
noget incitament til innovation.
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Ændringsforslag 452
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset stk. 5 kan foranstaltninger på 
området for den primære 
landbrugsproduktion få tilskud, der udgør 
op til højst 100% af de samlede 
støtteberettigede omkostninger. 

Or. en

Ændringsforslag 453
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset stk. 5 får foranstaltninger på 
området for den primære 
landbrugsproduktion tilskud, der dækker 
højst 100% af de samlede støtteberettigede 
omkostninger. 

Or. en

Ændringsforslag 454
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Valget af godtgørelsessats gælder for 
alle foranstaltninger, i alle indkaldelser 
under Horisont 2020 og ligeledes for alle 
deltagere i en foranstaltning. 
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Godtgørelsessatserne for foranstaltninger, 
der omfatter både forskning og de i artikel 
22, stk. 5, litra a) og litra b), nævnte 
aktiviteter, fastsættes efter den enkelte 
aktivitets art som defineret i de enkelte 
arbejdspakker.  

Or. en

Begrundelse

Den godtgørelsessats, der finder anvendelse på foranstaltningerne, skal enten være et 
maksimum på 100% eller op til 70%; for foranstaltninger, der kombinerer de to former for 
aktiviteter, gælder denne regel ligeledes. For at gøre proceduren klarere og enklere samles de 
i artikel 22, stk. 5, nævnte aktiviteter i en specifik arbejdspakke. Uden denne klarhed vil 
formålet med indkaldelsen bringes i fare, og forskningscentres og universiteters deltagelse i 
blandede indkaldelser vil blive reduceret drastisk.

Ændringsforslag 455
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Godtgørelse af de samlede 
forvaltningsaktiviteter såsom samordning, 
logistik, organisation, 
virksomhedsrådgivning og ledelseskontrol 
fastlægges i en specifik arbejdspakke og 
betragtes som direkte omkostninger, og de 
er underkastet de regler, som gælder for 
de foranstaltninger, der har forårsaget 
omkostningerne, enten til højst 100% eller 
op til 70%. Denne arbejdspakkes beløb til 
forvaltningsomkostninger må ikke 
overstige 7% af det samlede budget for 
foranstaltningen.

Or. en

Begrundelse

For at sikre gennemsigtighed og retssikkerhed i forbindelse med godtgørelse af 
forvaltningsudgifter er det nødvendigt at betragte dem som direkte omkostninger. Dermed 
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skal der også sikres en passende finansiering af de samordningsopgaver, som er væsentlige 
for visse aktiviteter.

Ændringsforslag 456
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For så vidt angår foranstaltninger til 
medfinansiering af foranstaltninger, 
fastsættes den gældende takst i 
arbejdsprogrammet. I forbindelse med 
denne forordning og i overensstemmelse 
med artikel [119] i forordning (EU) nr. 
XX/XX [finansforordningen] kan 
medfinansiering tage form af kumulativ 
finansiering fra separate budgetposter i de 
berettigede tilfælde, der er angivet i
arbejdsprogrammet, dog således at 
dobbeltfinansiering af de samme 
udgiftsposter undgås. 

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at tydeliggøre betingelserne for medfinansiering, især med hensyn til 
hvilken takst der gælder og muligheden for kumulativ finansiering.

Ændringsforslag 457
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For så vidt angår udgifter til 
forvaltnings-, formidlings- og 
samordningsaktiviteter, modtager den 
koordinerende deltager højst en fast sats 
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på 7% af de støtteberettigede direkte 
omkostninger til at dække udgifter til 
forvaltning og samordning. 
Kommissionen fastsætter en degressiv 
skala for disse omkostninger, således at 
den faste takst er omvendt proportional 
med de samlede udgifter til 
foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 458

Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Alle forvaltningsomkostninger 
(samordning, logistik, organisation, 
virksomhedsrådgivning og kontrol) udgør 
en specifik komponent og godtgøres til 
samme sats som de direkte omkostninger i 
forbindelse med den relevante 
foranstaltning. Godtgørelse af sådanne 
omkostninger må ikke overstige 7% af det 
samlede budget for foranstaltningen.

Or. it

Ændringsforslag 459
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For så vidt angår udgifter til 
forvaltnings- og samordningsaktiviteter, 
modtager den koordinerende deltager et 
yderligere fast beløb eller en fast sats på 
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7% af de samlede støtteberettigede direkte 
omkostninger til at dække udgifter til 
forvaltning og samordning, som skal 
beskrives nærmere i modeltilskudsaftalen.

Or. en

(Der henvises til ændringsforslag 57; PE489.632v01-00)

Begrundelse

Ved at tildele et fast beløb på 7% vil godtgørelsen kun vedrøre højst 7%, selv om de faktiske 
omkostninger er lavere. Denne fremgangsmåde forhindrer, at den koordinerende 
organisation står tilbage med et udækket beløb. Desuden er den administrative byrde 
(revision) i forbindelse med et fast beløb meget mindre end ved godtgørelse af de faktiske 
omkostninger. De samlede støtteberettigede direkte omkostninger dækker alle omkostninger 
for samtlige deltagere og ikke kun den koordinerende organisations omkostninger.

Ændringsforslag 460
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hver foranstaltning modtager til 
dækning af udgifter til forvaltning og 
samordning af foranstaltningen et 
yderligere fast beløb, der svarer til 5% af 
de samlede  direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjemand, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, 
samt finansiel støtte til tredjemand. Dette 
faste beløb forvaltes efter konsortiets 
skøn.

Or. en
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Ændringsforslag 461
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De omkostninger, som 
projektkoordinatoren pådrager sig i 
forbindelse med samordning af Horisont 
2020-projekter, godtgøres fuldt ud op til et 
maksimum på 5% af de samlede direkte 
projektomkostninger. Udgifter til 
formidling af projektresultater godtgøres 
fuldt ud.

Or. nl

Ændringsforslag 462
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset stk. 5 gives der tilskud på 
100% af de støtteberettigede omkostninger 
til foranstaltninger på området for 
landbrugsproduktion og udvikling af 
landdistrikter, der er knyttet til produktion 
af offentlige goder, som indbefatter 
udformning af prototyper, afprøvning, 
demonstration, eksperimentel udvikling, 
styring og markedsintroduktion. 

Or. en

Ændringsforslag 463

Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Universiteter, forsknings- og 
teknologiorganisationer og offentligt 
finansierede institutioner og organer kan 
beslutte at anvende fuldt 
omkostningsregnskab, og i så tilfælde 
begrænses Horisont 2020-tilskuddet til 
højst 75% af de fulde omkostninger for 
alle aktivitetstyper.

Or. en

Ændringsforslag 464
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Godtgørelsessatserne fastsat i denne 
artikel finder også anvendelse på tilfælde, 
hvor enhedstakstfinansiering, 
enhedsomkostninger og finansiering med 
faste beløb anvendes for hele eller dele af 
en foranstaltning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 22, stk. 3-6, bør flyttes til en ny artikel 22a for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag 465
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Godtgørelsessatserne fastsat i denne 
artikel finder også anvendelse på tilfælde, 
hvor enhedstakstfinansiering, 
enhedsomkostninger og finansiering med 
faste beløb anvendes for hele eller dele af 
en foranstaltning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 466
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hver foranstaltning modtager til 
dækning af udgifter til forvaltning og 
samordning af foranstaltningen et 
yderligere fast beløb, der svarer til 5% af 
de samlede  direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjemand, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, 
samt finansiel støtte til tredjemand. Dette 
faste beløb forvaltes efter konsortiets 
skøn.

Or. en

Ændringsforslag 467
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. For så vidt angår den 
valideringsprocedure, der anvendes til at 
validere og kontrollere typen af deltager, 
anvendes det fælles registreringssystems 
data, herunder identifikationskoden for 
deltagere, i videst muligt omfang. For 
enheder, der er blevet valideret under 
tidligere rammeprogrammer, er det ikke 
nødvendigt med med yderligere 
valideringer, medmindre den pågældende 
enheds juridiske status er blevet ændret, 
eller, for så vidt angår SMV’er, et selskab 
har overskredet kravene til opfyldelse af 
definitionen på en SMV.

Or. en

Ændringsforslag 468
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Omkostninger, der opstår i forbindelse 
med samordning af konsortier, kan 
godtgøres med en yderligere fast sats på 
7% af projektets samlede støtteberettigede 
omkostninger.

Or. de

Begrundelse

Dette svarer til godtgørelsesordningen for forvaltning og samordningsomkostninger for 
konsortier i det 6. rammeforskningsprogram. Uden passende godtgørelsesregler vil opgaven 
med at samordne og forvalte konsortier være endnu mindre tiltrækkende.

Ændringsforslag 469
Vicky Ford, Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I tilfælde hvor projekter færdiggøres 
for under de budgetterede midler, eller 
hvor de bevilligede midler til et projekt 
ikke er blevet bruget, sørger 
Kommissionen for passende 
foranstaltninger til at sikre, at pengene 
føres tilbage til Horisont 2020-budgettet.

Or. en

Ændringsforslag 470
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I tilfælde af offentlige og almennyttige 
institutioner bør tilskuddet fra Horisont 
2020 højst være 100% af de samlede 
støtteberettigede omkostninger for alle 
typer foranstaltninger, eftersom der ikke 
findes nogen 
medfinansieringsmuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 471
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 a
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Maksimale godtgørelsessatser
1. Tilskuddet under Horisont 2020 kan 
højst udgøre 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.
2. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:
(a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion
(b) programstøtteforanstaltninger.
3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.
4. De godtgørelsessatser, der er fastsat i 
denne artikel, finder også anvendelse på 
tilfælde, hvor enhedstakstfinansiering, 
enhedsomkostninger og finansiering med 
faste beløb anvendes for hele eller dele af 
en foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Artikel 22, stk. 3-6, bør flyttes til en ny artikel 22a for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag 472
Vittorio Prodi
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betingelserne for støtteberettigede 
omkostninger defineres i artikel X i 

1. Direkte omkostninger, der afholdes i 
forbindelse med gennemførelse af en 
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forordning (EU) nr. XX 
[finansforordningen/delegeret 
forordning]. Omkostninger, der afholdes 
af tredjeparter i foranstaltningen, kan 
være støtteberettigede i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning 
og i tilskudsaftalen.

foranstaltning, skal opfylde følgende 
betingelser for at blive betragtet som 
støtteberettigede:

i) De skal være opstået under 
gennemførelsen af foranstaltningen, skal 
omfatte fuld løn og de udgifter til 
forskningsinfrastruktur, der anses for 
direkte omkosninger, undtagen eventuelle 
slutrapporter, som måtte indgå i 
tilskudsaftalen 
ii) De skal være klassificeret som faktiske 
omkostninger i overensstemmelse med 
deltagernes normale regnskabs- og 
forvaltningsprincipper og -praksis
iii) Deltagerne har tilladelse til at anvende 
de satser, der accepteres af nationale 
myndigheder til sammenlignelige 
aktiviteter, på betingelse af at de har fået 
en attest for metoden fra en uafhængig 
revisor
iv) De skal være anvendt udelukkende i 
det øjemed at nå målene med 
foranstaltningen og de forventede 
resultater heraf, på en måde, der er i 
overensstemmelse med principperne om 
sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet
v) De skal være anført i deltagernes 
regnskab, og i tilfælde af eventuelle 
bidrag fra tredjemand skal de anføres i 
tredjemands regnskab
vi) De skal sikre, at princippet om ikke-
forskelsbehandling finder anvendelse på 
alle ansatte.

Or. en

Begrundelse

Støtteberettigede omkostninger skal have retssikkerhed. Medens der stadig mangler at blive 
vedtaget en finansforordning, er det væsentligt med en definition af støtteberettigede 
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omkostninger for at sikre et solidt grundlag for evalueringen af finansieringssatserne. For at 
forenkle sagerne kan der gives deltagerne tilladelse til at anvende de satser, der accepteres af 
nationale myndigheder til sammenlignelige aktiviteter, på betingelse af at de har fået en attest 
for metoden fra en uafhængig revisor.

Ændringsforslag 473
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betingelserne for støtteberettigede 
omkostninger defineres i artikel X i 
forordning (EU) nr. XX 
[finansforordningen/delegeret forordning]. 
Omkostninger, der afholdes af tredjeparter 
i foranstaltningen, kan være 
støtteberettigede i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning og i 
tilskudsaftalen.

1. Betingelserne for støtteberettigede 
omkostninger defineres i artikel X i 
forordning (EU) nr. XX 
[finansforordningen/delegeret forordning]. 
Omkostninger, der afholdes af tredjeparter 
i foranstaltningen, kan være 
støtteberettigede i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning og i 
tilskudsaftalen. Omkostninger i 
forbindelse med anvendelse af interne 
eller fælles faciliteter, udstyr og tjenester 
kan også være støtteberettigede i henhold 
til bestemmelserne i denne forordning og i 
tilskudsaftalen.

Or. xm

Begrundelse

Der er deltagere, som har forkaret, at de for at få omkostninger godtgjort under tidligere 
rammeprogrammer har måttet anvende en tredjemand med henblik på at få en faktura, som 
de kunne få refunderet, selv om det ofte ville være lettere og billigere at anvende interne 
faciliteter.

Ændringsforslag 474
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For så vidt angår 
personaleomkostninger, betragtes direkte 
afgifter og sociale bidrag som 
støtteberettigede, hvis og i det omfang de 
opfylder alle følgende kriterier:
a) afgifterne er obligatoriske i henhold til 
den gældende lovgivning eller sektoraftale 
eller er opstået i forbindelse med 
foranstaltninger, der er baseret på sådan 
lovgivning eller sådanne aftaler
b) de kan direkte eller indirekte kædes 
sammen med vederlag til personale
c) de er bogført i overensstemmelse med 
den pågældende støttemodtagers normale 
regnskabsprincipper
d) de er faktisk opstået under projektets 
gennemførelse og er blevet eller vil blive 
betalt på et senere tidspunkt og er noteret 
i støttemodtagerens regnskab.

Or. en

Begrundelse

Hvis støttemodtagerens permanente personaleomkostninger ikke er støtteberettigede i 
henhold til finansforordningen, må der i deltagelsesreglerne gørers en undtagelse fra 
finansforordningens bestemmelser på dette område.   I betragtning af de vanskeligheder, som 
deltagerne har været ude for i forbindelse med tidligere FTU-rammeprogrammer, er det 
absolut nødvendigt at skabe mere præcise retlige rammer i forbindelse med disse 
omkostningers støtteberettigelse i deltagerreglerne

Ændringsforslag 475
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Relevante projektomkostninger 
vedrørende indkøb af udstyr, materialer 
eller (andre) kapitalgoder, som kræves til 
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gennemførelse af projekter, er berettigede 
til at modtage tilskud fra den første dag i 
den måned, der følger efter den formelle 
frist for indgivelse af projektansøgninger.

Or. nl

Ændringsforslag 476
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Merværdiafgift (”moms”) betragtes 
som en støtteberettiget omkostning, hvis 
støttemodtageren ikke kan få godtgørelse i 
henhold til den nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 477
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Merværdiafgift (”moms”), der betales 
af og ikke kan refunderes til 
støttemodtageren i henhold til den 
nationale lovgivning, betragtes som 
støtteberettigede omkostninger, og det 
samme gælder for lufthavnsafgifter samt 
alle skatter og bidrag i forbindelse med 
personale.  Udgifter til konsulentbistand 
kan undtagelsesvis betragtes som 
personaleudgifter, hvis betingelserne i 
modeltilskudsaftalen er opfyldt.

Or. en
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Begrundelse

Medtagelse af moms som en støtteberettiget omkostning indgår i Parlamentets betænkning om 
finansforordningen (art. 117a, stk. 3c) og er i øjeblikket genstand for trilogforhandlinger. Det 
er nødvendigt med forenkling i Horisont 2020, så det vil være passende med en klar liste over 
støtteberettigede omkostninger.

Ændringsforslag 478
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Omkostninger, der gør det muligt 
bedre at forene privat- og arbejdsliv, eller 
som gør det lettere for kvindelige forskere 
at deltage i løbet af projektets livscyklus, 
er støtteberettigede uden nogen sænkning 
af de samlede støtteberettigede 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 479
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Omkostninger, der gør det muligt 
bedre at forene privat- og arbejdsliv, eller 
som gør det lettere for kvindelige forskere 
at deltage i løbet af projektets livscyklus, 
er støtteberettigede uden at sænke de 
samlede støtteberettigede omkostninger.

Or. en
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Ændringsforslag 480
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Merværdiafgift (”moms”), der betales 
af og ikke kan refunderes til 
støttemodtageren i henhold til den 
nationale lovgivning, betragtes som 
støtteberettigede omkostninger.

Or. it

Begrundelse

Støttemodtageren bør også være berettiget til finansiering i forbindelse med momsrelaterede 
omkostninger.

Ændringsforslag 481
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Merværdiafgift (”moms”) og alle 
andre indirekte skatter, der betales af og 
ikke kan refunderes til støttemodtageren i 
henhold til den nationale lovgivning, 
betragtes som støtteberettigede 
omkostninger.

Or. xm

Ændringsforslag 482
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Omkostninger, der har til formål at 
skabe bedre balance mellem arbejds- og 
privatliv for forskere og innovatorer i 
løbet af projektets livscyklus, og som 
afholdes af deltagerne, er støtteberettigede 
uden reduktion af de samlede 
støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Når omkostninger i forbindelse med bedre balance mellem arbejds- og privatliv afholdes af 
arbejdsgiveren, bør de også dækkes af Horisont 2020.

Ændringsforslag 483
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt publikationer, som er affødt 
af Horisont 2020, skal udgives i et format, 
hvortil der er åben og gratis adgang, kan 
udgivelsesomkostningerne klassificeres 
som en støtteberettiget omkostning.

Or. en

Ændringsforslag 484
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis merværdiafgift (”moms”) ikke 
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refunderes i henhold til den gældende 
nationale lovgivning, betragtes moms som 
en støtteberettiget omkostning.

Or. en

Ændringsforslag 485
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 a
Direkte omkostninger

Direkte omkostninger fastsættes i 
overensstemmelse med deltagerens 
normale praksis for 
omkostningsberegning.

Or. en

Ændringsforslag 486
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 20 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 20 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter. Denne faste 
sats forhøjes til 40% i tilfælde af 
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foranstaltninger, der fortrinsvis består i 
de i artikel 22, stk. 5, nævnte aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 487
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 
20 % af de samlede direkte 
støtteberettigede omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, 
samt finansiel støtte til tredjeparter.

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved hjælp af de regler, der 
gælder for det syvende rammeprogram.

Or. en

Ændringsforslag 488
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 
20 % af de samlede direkte 
støtteberettigede omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes på grundlag af beregninger 
foretaget i overensstemmelse med 
deltagerens normale regnskabsprincipper 
og forvaltningspraksis.   Beregningerne 
skal være baseret på omkostninger, der 
faktisk er blevet afholdt og kan findes i 
støttemodtagerens regnskab.
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Or. en

Ændringsforslag 489
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 20 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
godtgøres ved at anvende en fast sats på 30 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive omkostningerne 
for ressourcer, der stilles til rådighed af 
tredjeparter, og som ikke anvendes i 
støttemodtagerens lokaler, samt finansiel 
støtte til tredjeparter.

Or. en

Begrundelse

Den faste sats på 20% forhøjes til 30% for at sikre kontinuiteten i finansieringen mellem det 
syvende rammeprogram og Horisont 2020 for sammenlignelige aktiviteter, således at der 
bliver mulighed for langsigtet deltagelse. Hovedparten af de indirekte omkostninger vedrører 
menneskelige ressourcer. Direkte, støtteberettigede omkostninger i forbindelse med 
underleverancer medtages i beregningen, fordi de sammen med forsyningskæden udgør en 
betydelig del af de industrielle aktiviteter i løbet af et projekts livscyklus, og fordi det kun er 
en omkostning, der bæres af støttemodtagerne. 

Ændringsforslag 490
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 20 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 10 
% af de samlede støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
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underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

Or. fr

Ændringsforslag 491
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 20 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 30 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

Or. de

Ændringsforslag 492
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 20 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 30 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 



AM\909709DA.doc 55/98 PE492.763v03-00

DA

omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

Or. de

Begrundelse

En fast sats på 30% af de samlede direkte støtteberettigede omkosninger er mere passende 
end de 20%, som Kommissionen har foreslået. Selv for institutioner med store indirekte 
omkostninger bliver det attraktivt at deltage med en sats på 30%  i kombination med de 100% 
for de støtteberettigede omkostninger.

Ændringsforslag 493
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 20 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 50 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger for universiteter, 
forskningsorganisationer, 
forskningsinstitutter og SMV’er, og på 
20% for industrien. Denne fast sats 
omfatter ikke underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter

Or. en

Begrundelse

Disse beregninger er vejledende og bør analyseres nærmere i samarbejde med Kommissionen 
og andre interesserede parter for at sikre, at de opfylder de mål og principper, der er anført i 
artikel 22.
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Ændringsforslag 494
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 20 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger 
fastsættes ved at anvende en fast sats på 30 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt 
finansiel støtte til tredjeparter.

Or. en

Begrundelse

Indirekte omkostninger tegner sig for over 50% af virksomhedernes og især SMV’ernes 
samlede budget.  For ikke at bebyrde virksomhederne og især ikke SMV’erne foreslås det at 
forhøje den faste sats til fastsættelse af støtteberettigede indirekte omkostninger til 30% af de 
pågældende direkte støtteberettigede omkostninger.

Ændringsforslag 495
Christian Ehler, Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alternativt til stk. 1 kan en 
støttemodtager vælge at fastsætte sine 
indirekte støtteberettigede omkostninger 
på grundlag af indirekte omkostninger, 
som faktisk er afholdt i direkte forbindelse 
med de støtteberettigede omkostninger, 
der henføres til projektet, i 
overensstemmelse med støttemodtagerens 
normale praksis for 
omkostningsberegning. I så tilfælde 
finder de godtgørelsessatser for fuld 
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omkostningsberegning, der er anført i 
artikel 22, stk. 3, anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 496
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alternativt til stk. 1 kan en 
støttemodtager vælge at fastsætte sine 
indirekte støtteberettigede omkostninger 
på grundlag af indirekte omkostninger, 
som faktisk er afholdt i direkte forbindelse 
med de direkte støtteberettigede 
omkostninger, der henføres til projektet, i 
overensstemmelse med støttemodtagerens 
normale praksis for 
omkostningsberegning. Som følge heraf 
finder de i artikel 22, stk. 3, anførte 
godtgørelsessatser anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 497
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 kan almennyttige 
juridiske enheder med analytisk 
bogføringssystem og detaljerede 
omkostfordelingssystemer anføre 
indirekte omkostninger som faktisk 
afholdte udgifter i forbindelse med de 
støtteberettigede direkte omkostninger, 
der henføres til projektet .  I så tilfælde 
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finder de godtgørelsessatser for fuld 
omkostningsberegning, der er anført i 
artikel 22, stk. 3, anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 498
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alternativt kan en støttemodtager 
vælge at fastsætte indirekte, 
støtteberettigede omkostninger ved at 
anvende en fast sats på 30 % af de 
samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles 
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, 
samt finansiel støtte til tredjeparter.

Or. en

Ændringsforslag 499
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For de i artikel 22, stk. 5, nævnte 
foranstaltninger godtgøres indirekte, 
støtteberettigede omkostninger ved at 
anvende en fast sats på 40 % af de 
samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive omkostningerne 
for ressourcer, der stilles til rådighed af 
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tredjeparter, og som ikke anvendes i 
støttemodtagerens lokaler, samt finansiel 
støtte til tredjeparter.

Or. en

Begrundelse

En forhøjelse af finansieringsniveauet til 40% af de direkte omkostninger er berettiget på 
grund af karakteren af de foranstaltninger, der er omtalt i stk. 5, som indebærer større 
omkostninger i forbindelse med afprøvningsudstyr, certificering og eksperimentel udvikling af 
infrastruktur.

Ændringsforslag 500
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 kan en deltager 
alternativt også gøre krav på indirekte 
støtteberettigede omkostninger ved hjælp 
af den normale praksis for 
omkostningsberegning (fuld 
omkostningsberegning). 

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har længe gjort sig til talsmand for fuld omkostningsberegning. For at sikre 
kontinuitet bør muligheden for fuld omkostningsberegning fortsat bestå.

Ændringsforslag 501
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan de indirekte 
omkostninger angives i form af faste beløb 

2. Uanset stk. 1 og 1a kan de indirekte 
omkostninger angives i form af faste beløb 
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eller enhedsomkostninger, forudsat at dette 
anføres i arbejdsprogrammet eller 
arbejdsplanen.

eller enhedsomkostninger, forudsat at dette 
anføres i arbejdsprogrammet eller 
arbejdsplanen.

Or. en

Ændringsforslag 502
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a.  Uanset stk. 1 fastsættes indirekte, 
støtteberettigede omkostninger for 
SMV’er og almennyttige juridiske 
enheder ved at anvende en fast sats på 35 
% af de samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, eksklusive 
underleverandørers direkte 
støtteberettigede omkostninger og 
omkostningerne for ressourcer, der stilles
til rådighed af tredjeparter, og som ikke 
anvendes i støttemodtagerens lokaler, 
samt finansiel støtte til tredjeparter.

Or. en

Ændringsforslag 503
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For de institutioner, der kan 
dokumentere, at de har et nøjagtigt 
analytisk bogføringssystem, kan de 
indirekte omkostninger baseres på de 
reelle institutionelle generalomkostninger 
op til et maksimum på 60%.
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Or. en

Ændringsforslag 504
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a
Helhedsorienteret regnskabsføring

De projektdeltagere, der har et analytisk 
bogføringssystem og dermed også er i 
stand til at henføre andelen af indirekte 
omkostninger til projektet, kan afregne 
både deres direkte og indirekte 
omkostninger på grundlag af de faktisk 
opståede omkostninger. Godtgørelsen skal 
være rimelig. EU’s bidrag andrager i så 
tilfælde for de foranstaltninger, der er 
omtalt i artikel 22, stk. 4, op til 75% af de 
samlede støtteberettigede omkostninger 
for universiteter, forskningsinstitutioner, 
almennyttige organisationer og SMV’er 
og op til 50% for andre deltagere.

Or. de

Begrundelse

Dette svarer til de maksimale finansieringsgrænser i det syvende rammeprogram. Alternativet 
til beregning af omkostninger på grundlag af de faktisk opståede omkostninger forekommer 
fornuftig i betragtning af de store bestræbelser, som mange enheder og virksomheder 
udfolder for at indføre denne model i det syvende rammeprogram.

Ændringsforslag 505
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 25 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årlige produktive timer Beregning af produktiv tid

Or. fr

Ændringsforslag 506
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtteberettigede personaleomkostninger 
omfatter kun det faktiske antal arbejdstimer 
for de personer, der udfører direkte arbejde 
i forbindelse med foranstaltningen. 
Deltageren sørger for dokumentation for 
det faktiske antal arbejdstimer, normalt ved 
hjælp af et tidsregistreringssystem.

1. Støtteberettigede personaleomkostninger 
omfatter kun det faktiske antal arbejdstimer 
for de personer, der udfører direkte arbejde 
i forbindelse med foranstaltningen. 
Deltageren sørger for dokumentation for 
det faktiske antal arbejdstimer, normalt ved 
hjælp af et tidsregistreringssystem. Det 
støtteberettigede beløb til godtgørelse pr. 
faktisk arbejdstime for de personer, der 
udfører arbejde direkte i forbindelse med 
foranstaltningen, skal være ens for alle 
medlemsstater og fastsættes af 
Kommissionen.

Or. ro

Ændringsforslag 507
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtteberettigede personaleomkostninger 
omfatter kun det faktiske antal arbejdstimer 
for de personer, der udfører direkte arbejde 
i forbindelse med foranstaltningen. 

1. Støtteberettigede personaleomkostninger 
omfatter kun det faktiske antal arbejdstimer 
for de personer, der udfører direkte arbejde 
i forbindelse med foranstaltningen. 
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Deltageren sørger for dokumentation for 
det faktiske antal arbejdstimer, normalt ved 
hjælp af et tidsregistreringssystem.

Deltageren sørger for dokumentation for 
det faktiske antal arbejdstimer, normalt ved 
hjælp af et tidsregistreringssystem.
Tredjemand, som arbejder på projektet i 
støttemodtagerens lokaler, kan gøre krav 
på det antal timer, der faktisk er blevet 
arbejdet på projektet.

Or. en

Ændringsforslag 508
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtteberettigede personaleomkostninger 
omfatter kun det faktiske antal arbejdstimer 
for de personer, der udfører direkte arbejde 
i forbindelse med foranstaltningen. 
Deltageren sørger for dokumentation for 
det faktiske antal arbejdstimer, normalt 
ved hjælp af et tidsregistreringssystem.

1. Støtteberettigede personaleomkostninger 
omfatter kun det faktiske antal arbejdstimer 
for de personer, der udfører direkte arbejde 
i forbindelse med foranstaltningen. 
Deltageren sørger for dokumentation for 
det faktiske antal arbejdstimer, i 
overensstemmelse med deltagerens eget 
officielle tidsregistreringssystem.

Or. en

Ændringsforslag 509
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtteberettigede personaleomkostninger 
omfatter kun det faktiske antal arbejdstimer 
for de personer, der udfører direkte arbejde 
i forbindelse med foranstaltningen. 
Deltageren sørger for dokumentation for 
det faktiske antal arbejdstimer, normalt 
ved hjælp af et tidsregistreringssystem.

1. Støtteberettigede personaleomkostninger 
omfatter kun det faktiske antal arbejdstimer 
for de personer, der udfører direkte arbejde 
i forbindelse med foranstaltningen. 
Deltageren sørger for dokumentation for 
den årlige produktive tid, normalt ved 
hjælp af et tidsregistreringssystem, der er 
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etableret på grundlag af de 
beregningsmetoder, som den enkelte 
støttemodtager normalt anvender.

Or. fr

Ændringsforslag 510
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtteberettigede personaleomkostninger 
omfatter kun det faktiske antal
arbejdstimer for de personer, der udfører 
direkte arbejde i forbindelse med 
foranstaltningen. Deltageren sørger for 
dokumentation for det faktiske antal 
arbejdstimer, normalt ved hjælp af et 
tidsregistreringssystem.

1. Støtteberettigede personaleomkostninger 
omfatter antallet af arbejdstimer for de 
personer, der udfører direkte arbejde i 
forbindelse med foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 511
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For personale, der udelukkende 
arbejder for foranstaltningen, er det ikke 
nødvendigt at registrere arbejdstiden. I 
sådanne tilfælde skal deltageren 
underskrive en erklæring om, at den 
pågældende person udelukkende har 
arbejdet for foranstaltningen.

2. Det antal årlige produktive timer, som 
støttemodtageren kan anvende, fastsættes 
på følgende måde:

a) en standard, der fastsættes af 
Kommissionen, eller
b) en standard, der fastsættes af 
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støttemodtageren og godkendes af 
Kommissionen, eller 
c) det faktiske antal produktive timer.

Or. en

Ændringsforslag 512
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For personale, der udelukkende arbejder 
for foranstaltningen, er det ikke nødvendigt 
at registrere arbejdstiden. I sådanne 
tilfælde skal deltageren underskrive en 
erklæring om, at den pågældende person 
udelukkende har arbejdet for 
foranstaltningen.

(Vedrører ikke den danske tekst)   

Or. fr

Ændringsforslag 513
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Deltageren sørger for dokumentation 
for antallet af arbejdstimer, normalt ved 
hjælp af et tidsregistreringssystem. For 
personer, der udelukkende arbejder for 
foranstaltningen, er det ikke nødvendigt 
at registrere arbejdstiden. I sådanne 
tilfælde skal deltageren underskrive en 
erklæring om, at den pågældende person 
udelukkende har arbejdet for 
foranstaltningen.
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Or. en

Ændringsforslag 514
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støttemodtageren skal konsekvent 
kunne anvende den samme metode til at 
angive indirekte støtteberettigede 
omkostninger for alle de foranstaltninger 
under Horisont 2020, som den 
pågældende deltager i.

Or. en

Ændringsforslag 515
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet og antallet af 
årlige produktive timer, der skal bruges til 
beregning af timesatserne for personalet.

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet, som kan omfatte 
et enkelt dokument, hvoraf det fremgår, i 
hvilket omfang universitetet/den juridiske 
enhed er involveret i  
forskernes/deltagerens engagement i 
projektet. Antallet af årlige produktive 
timer, der skal bruges til beregning af 
timesatserne for personalet, baseres på den 
enkelte deltagers egne normale 
regnskabs- og forvaltningsprincipper og 
på relevante nationale regler og kan 
udtrykkes som en procentdel af 
arbejdstiden.

Or. en
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Ændringsforslag516
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet og antallet af 
årlige produktive timer, der skal bruges til 
beregning af timesatserne for personalet.

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet. 

Or. en

Begrundelse

De produktive timer skal fastsættes i overensstemmelse med støttemodtagerens 
standardregnskabsprincipper med hensyn til produktivitet. Hvis de produktive timer var 
indeholdt i tilskudsaftalen, skal der beregnes en specifik timesats for personalet for hvert 
projekt, der gennemføres af en person eller en afdeling, for alle de år, projektet varer. Dette 
kan føre til parallelle timesatser for én person eller afdeling for ét regnskabsår. Dette er ikke 
nogen forenkling, men en komplikation, der kan medføre fejl, og det bør undgås.

Ændringsforslag 517
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet og antallet af
årlige produktive timer, der skal bruges til 
beregning af timesatserne for personalet.

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet og en mulighed 
for at beregne timesatser for personalet 
baseret på et fast antal årlige produktive 
timer.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for at gøre teksten tydeliger og mere fleksibel, eftersom den originale tekst 
antyder, at alle deltagere i et projekt vil anvende samme antal timer.

Ændringsforslag 518
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet og antallet af 
årlige produktive timer, der skal bruges til 
beregning af timesatserne for personalet.

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet og antallet af 
årlige produktive timer, der skal bruges til 
beregning af timesatserne for personalet. I 
øvrigt kan deltagernes normale 
regnskabspraksis også finde anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 519
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet og antallet af 
årlige produktive timer, der skal bruges til 
beregning af timesatserne for personalet.

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet og antallet af 
årlige produktive timer, der skal bruges til 
beregning af timesatserne for personalet, 
hvis de nationale myndigheder eller 
nationale finansieringsorganer i 
deltagerens hjemland ikke har accepteret 
standarder for deltagernes årlige 
produktive timer.

Or. de
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Ændringsforslag 520
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet og antallet af 
årlige produktive timer, der skal bruges til 
beregning af timesatserne for personalet.

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for systemet til 
registrering af produktiv tid. 

Or. fr

Ændringsforslag 521
Luigi Berlinguer
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet og antallet af 
årlige produktive timer, der skal bruges til 
beregning af timesatserne for personalet.

3. Tilskudsaftalen skal indeholde 
minimumskravene for 
tidsregistreringssystemet. 

Or. en

Ændringsforslag 522
Patrizia Toia
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Antallet af årlige produktive timer 
fastsættes i overensstemmelse med 
deltagerens normale praksis som fastlagt 
ved interne formelle akter i 
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overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

For virkeligt at forenkle procedurerne, undgå diskussion med revisorerne og sikre accept af 
praksis skal alle beslutninger fastlægges med interne akter og være i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 523
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personaleomkostninger for ejere af små og 
mellemstore virksomheder og fysiske 
personer uden løn

Personaleomkostninger

Or. en

Ændringsforslag 524
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personaleomkostninger for ejere af små og 
mellemstore virksomheder og fysiske 
personer uden løn

Personaleomkostninger

Or. en

Ændringsforslag 525
Edit Herczog
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ejerne af små og mellemstore 
virksomheder, der ikke modtager løn, eller 
andre fysiske personer, der ikke modtager 
løn, kan debitere 
personaleomkostningerne på grundlag af 
enhedsomkostninger.

Personaleomkostninger kan debiteres på 
grundlag af enhedsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at debitere personaleomkostninger på grundlag af enhedsomkostninger bør 
gælde for hele Horisont 2020 som en måde til at gennemføre forslaget om at mindske 
forskellene mellem forskeres vederlag, gennemføre det indre marked for forskere og ændre 
”hjerneflugt” til ”hjernecirkulation”.

Ændringsforslag 526
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ejerne af små og mellemstore 
virksomheder, der ikke modtager løn, eller 
andre fysiske personer, der ikke modtager 
løn, kan debitere 
personaleomkostningerne på grundlag af 
enhedsomkostninger.

Personaleomkostninger kan debiteres på 
grundlag af enhedsomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 527
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ejerne af små og mellemstore 
virksomheder, der ikke modtager løn, eller 
andre fysiske personer, der ikke modtager 
løn, kan debitere 
personaleomkostningerne på grundlag af 
enhedsomkostninger.

Personaleomkostninger kan debiteres på 
grundlag af enhedsomkostninger.

Or. xm

Ændringsforslag 528
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel X i 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] fastsætter 
Kommissionen metoder til at bestemme 
satserne for enhedsomkostninger på 
grundlag af:

1. I overensstemmelse med artikel X i 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] fastsætter 
Kommissionen metoder til at bestemme 
satserne for enhedsomkostninger på 
grundlag af:

a) statistiske data eller lignende a) statistiske data eller lignende

b) deltagerens kontrollerbare historiske 
data.

b) deltagerens kontrollerbare historiske 
data.

Når først der er opnået enighed om 
satserne for enhedsomkostninger, 
kontrolleres det ikke, at de faktisk er 
afholdt.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke ikke efterfølgende stilles spørgsmålstegn ved satserne for enhedsomkostninger, 
når Kommissionen og deltageren på forhånd er nået til enighed om dem.

Ændringsforslag 529
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Article 27 – paragraph 1 – point b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) deltagerens kontrollerbare historiske 
data.

(b) deltagernes kontrollerbare historiske 
data.

Or. ro

Ændringsforslag 530
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direkte støtteberettigede 
personaleomkostninger finansieres på 
grundlag af de enhedsomkostninger, der 
fastsættes i overensstemmelse med 
deltagerens normale praksis for 
omkostningsberegning, forudsat at de:

2. Direkte støtteberettigede 
personaleomkostninger finansieres på 
grundlag af de enhedsomkostninger, der 
fastsættes som referencesatser for 
forskellige forskerkategorier og 
ajourføres af Kommissionen hvert år. 
Satserne differentieres efter lande og 
beregnes ved at anvende 
justeringskoefficienten for 
leveomkostninger i det pågældende land. 
Satserne for enhedsomkostninger skal: 

Or. en

Ændringsforslag 531
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direkte støtteberettigede 
personaleomkostninger finansieres på 
grundlag af de enhedsomkostninger, der 

2. Direkte støtteberettigede 
personaleomkostninger finansieres på 
grundlag af enhedsomkostninger som 
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fastsættes i overensstemmelse med 
deltagerens normale praksis for 
omkostningsberegning, forudsat at de:

referencesatser for forskellige 
forskerkategorier og ajourføres af 
Kommissionen hvert år. Satserne 
differentieres efter lande og beregnes ved 
at anvende justeringskoefficienten for 
leveomkostninger i det pågældende land. 
Satserne for enhedsomkostninger skal: 

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at debitere personaleomkostninger på grundlag af enhedsomkostninger bør 
gælde for hele Horisont 2020 som en måde til at gennemføre forslaget om at mindske 
forskellene mellem forskeres vederlag, idet der kun tages hensyn til deres kompetencer og 
projekternes tværnationale karakter. En sådan model vil bidrage til gennemførelse af det 
indre marked for forskere og ændre ”hjerneflugt” til ”hjernecirkulation”. Den forenklede 
model, der allerede anvendes i det syvende rammeprogram for ejere af SMV’er, som ikke 
modtager vederlag, kan bruges som udgangspunkt til at udvikle en sådan model.

Ændringsforslag 532
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direkte støtteberettigede 
personaleomkostninger finansieres på 
grundlag af de enhedsomkostninger, der 
fastsættes i overensstemmelse med 
deltagerens normale praksis for 
omkostningsberegning, forudsat at de:

2. Direkte støtteberettigede 
personaleomkostninger finansieres på 
grundlag af enhedsomkostninger som 
referencesatser for forskellige 
forskerkategorier og ajourføres af 
Kommissionen hvert år. Satserne 
differentieres efter lande og beregnes ved 
at anvende justeringskoefficienten for 
leveomkostninger i det pågældende land. 
Satserne for enhedsomkostninger skal: 

Or. en

Ændringsforslag 533
András Gyürk
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på 
baggrund af de budgetterede eller 
anslåede dele i overensstemmelse med de 
af Kommissionen fastsatte betingelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 534
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på 
baggrund af de budgetterede eller 
anslåede dele i overensstemmelse med de 
af Kommissionen fastsatte betingelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 535
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 

udgår
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regnskaber, som kan justeres på 
baggrund af de budgetterede eller 
anslåede dele i overensstemmelse med de 
af Kommissionen fastsatte betingelser

Or. en

Ændringsforslag 536
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på 
baggrund af de budgetterede eller 
anslåede dele i overensstemmelse med de 
af Kommissionen fastsatte betingelser

(a) beregnes på grundlag af  en 
standardsats, der fastsættes af 
Kommissionen for alle medlemsstater

Or. ro

Ændringsforslag 537
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på baggrund 
af de budgetterede eller anslåede dele i 
overensstemmelse med de af 
Kommissionen fastsatte betingelser

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber

Or. en
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Ændringsforslag 538
Jean-Pierre Audy
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på baggrund 
af de budgetterede eller anslåede dele i 
overensstemmelse med de af 
Kommissionen fastsatte betingelser

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber

Or. en

Begrundelse

Støttemodtgaerne skal have garanti for, at deres satser for enhedsomkostninger accepteres, 
når de er baseret på og beregnet på grundlag af deres normale regnskabsprincipper og 
forvaltningspraksis. I modsat fald vil de være nødt til at indføre og opretholde et andet 
parallelt system for omkostningsberegning. Sætningen om bestemmelserne om produktive 
timer skal slettes i overensstemmelse med ændringerne til artikel 25 (se ligeledes 
begrundelsen til ændringer af artikel 25).

Ændringsforslag 539
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på baggrund 
af de budgetterede eller anslåede dele i 
overensstemmelse med de af 
Kommissionen fastsatte betingelser

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på baggrund 
af de budgetterede eller anslåede dele i 
overensstemmelse med støttemodtagerens 
normale regnskabspraksis

Or. en
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Ændringsforslag 540
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på baggrund 
af de budgetterede eller anslåede dele i 
overensstemmelse med de af 
Kommissionen fastsatte betingelser

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på baggrund 
af de budgetterede eller anslåede dele i 
overensstemmelse med støttemodtagerens 
normale regnskabspraksis

Or. de

Ændringsforslag 541
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på baggrund 
af de budgetterede eller anslåede dele i 
overensstemmelse med de af 
Kommissionen fastsatte betingelser

(a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på baggrund 
af de budgetterede eller anslåede dele i 
overensstemmelse med de af 
Kommissionen fastsatte betingelser; 
grundlaget er imidlertid anerkendelse af 
deltagernes normalt anvendte 
regnskabsmetoder.

Or. de

Begrundelse

Anerkendelse af de nationale regnskabsregler, som er meget forskellige inden for EU, giver 
deltagerne sikkerhed for godtgørelsesniveauet og forhindrer komplicerede 
omregningsmetoder.



AM\909709DA.doc 79/98 PE492.763v03-00

DA

Ændringsforslag 542
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) opfylder bestemmelserne i artikel 23 (b) opfylde bestemmelserne i artikel 23

Or. en

Ændringsforslag 543
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) opfylder bestemmelserne i artikel 23 (b) opfylde bestemmelserne i artikel 23

Or. en

Ændringsforslag 544
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) opfylder kravet om almennyttighed og 
dobbeltfinansiering undgås

(c) opfylde kravet om almennyttighed, og 
dobbeltfinansiering undgås

Or. en

Ændringsforslag 545
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) opfylder kravet om almennyttighed og 
dobbeltfinansiering undgås

(c) opfylde kravet om almennyttighed, og 
dobbeltfinansiering undgås

Or. en

Ændringsforslag 546
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) beregnes under behørig hensyntagen 
til bestemmelserne om produktive timer i 
artikel 25.

(d) opfylde bestemmelserne om produktive
timer i artikel 25.

Or. en

Ændringsforslag 547
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) beregnes under behørig hensyntagen 
til bestemmelserne om produktive timer i 
artikel 25.

(d) opfylde bestemmelserne om produktive 
timer i artikel 25.

Or. en

Ændringsforslag 548
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Attesten for årsregnskaberne omfatter det 
samlede tilskudsbeløb, som en deltager har 
gjort krav på i form af godtgørelse af 
faktiske omkostninger og i form af 
enhedsomkostninger omhandlet i artikel 
27, stk. 2. Attesten afleveres først, når 
beløbet er lig med eller større end 
325 000 EUR på tidspunktet for 
begæringen om udbetaling af restbeløbet.

Attesten for årsregnskaberne omfatter det 
samlede tilskudsbeløb, som en deltager har 
gjort krav på i form af godtgørelse af 
faktiske omkostninger og i form af 
enhedsomkostninger omhandlet i artikel 
27, stk. 2. Attesten afleveres først, når 
beløbet er lig med eller større end 
375.000 EUR på tidspunktet for 
begæringen om udbetaling af restbeløbet.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med forenklingsprincippet bør tærsklen fra det nuværende 
rammeprogram på 375 000 EUR ikke sænkes i Horisont 2020.

Ændringsforslag 549
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Attesten for årsregnskaberne omfatter det 
samlede tilskudsbeløb, som en deltager har 
gjort krav på i form af godtgørelse af 
faktiske omkostninger og i form af 
enhedsomkostninger omhandlet i artikel 
27, stk. 2. Attesten afleveres først, når 
beløbet er lig med eller større end 
325 000 EUR på tidspunktet for 
begæringen om udbetaling af restbeløbet.

Attesten for årsregnskaberne omfatter det 
samlede tilskudsbeløb, som en deltager har 
gjort krav på i form af godtgørelse af 
faktiske omkostninger og i form af 
enhedsomkostninger omhandlet i artikel 
27, stk. 2. Attesten afleveres først, når 
beløbet er lig med eller større end 
375.000 EUR på tidspunktet for 
begæringen om udbetaling af restbeløbet.

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende tærskel for en attest for årsregnskaberne er 375 000 EUR. 
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Ændringsforslag 550
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Attesten for årsregnskaberne omfatter det 
samlede tilskudsbeløb, som en deltager har 
gjort krav på i form af godtgørelse af 
faktiske omkostninger og i form af 
enhedsomkostninger omhandlet i artikel 
27, stk. 2. Attesten afleveres først, når 
beløbet er lig med eller større end 
325 000 EUR på tidspunktet for 
begæringen om udbetaling af restbeløbet.

Attesten for årsregnskaberne omfatter det 
samlede tilskudsbeløb, som en deltager har 
gjort krav på i form af godtgørelse af 
faktiske omkostninger og i form af 
enhedsomkostninger omhandlet i artikel 
27, stk. 2. Attesten afleveres først, når 
beløbet er lig med eller større end 
375.000 EUR på tidspunktet for 
begæringen om udbetaling af restbeløbet.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede sænkning af revisionsgrænsen fra 375 000 EUR i RP7 til 325 000 EUR i 
Horisont 2020 vil sandsynligvis lede ressourcer værk fra forskningen og over til 
forvaltningen.

Ændringsforslag 551
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Deltagere, der beregner og debiterer
direkte personaleomkostninger på grundlag 
af enhedsomkostninger, skal indsende en 
attest for metoden til Kommissionen. 
Denne metode skal opfylde betingelserne i 
artikel 27, stk. 2, og kravene i 
tilskudsaftalen.

1. Deltagere, der beregner direkte 
personaleomkostninger på grundlag af 
enhedsomkostninger og/eller debiterer 
indirekte omkostninger på grundlag af 
indirekte støtteberettigede omkotsninger, 
der faktiske er afholdt, skal indsende en 
attest for metoden til Kommissionen. 
Denne metode skal opfylde betingelserne i 
artikel 27, stk. 2.

Or. de
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Begrundelse

Det bør være muligt for deltagere, som allerede har en nationalt anerkendt, gennemskuelig og 
kontrollerbar metode, at få attest for denne metode. Da nationalt anerkendte metoder 
accepteres, tjener dette til at beskytte deltagerne. Deltagere, der beregner og debiterer direkte 
personaleomkostninger på grundlag af enhedsomkostninger, kan indsende en attest for 
metoden til Kommissionen. Denne metode skal opfylde betingelserne i artikel 27, stk. 2, og 
kravene i tilskudsaftalen.

Ændringsforslag 552
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Deltagere, der beregner og debiterer 
direkte personaleomkostninger på grundlag
af enhedsomkostninger, skal indsende en 
attest for metoden til Kommissionen. 
Denne metode skal opfylde betingelserne i 
artikel 27, stk. 2, og kravene i 
tilskudsaftalen.

1. Deltagere, der beregner og debiterer 
direkte personaleomkostninger på grundlag 
af enhedsomkostninger, eller deltagere, 
der debiterer indirekte støtteberettigede 
omkostninger, der faktisk er afholdt, skal 
indsende en attest for metoden til 
Kommissionen. Kommissionen accepterer 
en sådan attest, når den opfylder 
betingelserne i artikel 24, stk. 1a, eller 
betingelserne i artikel 27, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremmer certificering for deltagere, som allerede har en anerkendt 
gennemskueligt og kontrollerbar metode. Eftersom nationalt accepterede metoder vil blive 
anerkendt, og omkostninger godtgjort, vil det ikke gøre nogen skade at gøre dette 
obligatorisk, men det vil sikre, at deltagerne er på den sikre side med hensyn til deres metode.

Ændringsforslag 553
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Deltagere, der beregner og debiterer 
direkte personaleomkostninger på grundlag 
af enhedsomkostninger, skal indsende en 
attest for metoden til Kommissionen. 
Denne metode skal opfylde betingelserne i 
artikel 27, stk. 2, og kravene i 
tilskudsaftalen.

1. Deltagere, der beregner og debiterer 
direkte personaleomkostninger på grundlag 
af enhedsomkostninger eller godtgørelse af 
de faktisk afholdte støtteberettigede 
omkosninger, skal indsende en attest for 
metoden til Kommissionen. Denne metode 
skal opfylde betingelserne i artikel 27, stk. 
2. 

Or. xm

Ændringsforslag 554
Jean-Pierre Audy
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Deltagere, der beregner og debiterer 
direkte personaleomkostninger på 
grundlag af enhedsomkostninger, skal
indsende en attest for metoden til 
Kommissionen. Denne metode skal 
opfylde betingelserne i artikel 27, stk. 2, og 
kravene i tilskudsaftalen.

1. Deltagere kan indsende en attest for 
metoden til Kommissionen. Denne metode 
skal opfylde betingelserne i artikel 23, 25 
og i givet fald i artikel 27, stk. 2, samt 
kravene i tilskudsaftalen.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at anvende en attest for metoden bør ikke begrænses til deltagere, der 
anvender satserne for enhedsomkostninger. Alle deltagere bør kunne vælge denne mulighed.

Ændringsforslag 555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Deltagere, der beregner og debiterer 
direkte personaleomkostninger på grundlag 
af enhedsomkostninger, skal indsende en 
attest for metoden til Kommissionen. 
Denne metode skal opfylde betingelserne i 
artikel 27, stk. 2, og kravene i 
tilskudsaftalen.

1. Deltagere, der beregner og debiterer 
direkte personaleomkostninger på grundlag 
af enhedsomkostninger, jf. artikel 27, stk. 
1b, kan indsende en attest for metoden til 
Kommissionen.  Denne metode skal 
opfylde betingelserne i artikel 27, stk. 2, og
kravene i tilskudsaftalen.

Or. xm

Ændringsforslag 556
Jean-Pierre Audy
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen godkender attesten 
for metode, gælder denne for alle 
foranstaltninger, der finansieres i henhold 
til forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 
2020], og deltagere beregner og debiterer 
omkostningerne på grundlag deraf.

2. Kommissionen bør tage fuldt hensyn til 
normal regnskabspraksis, når den 
undersøger attester for metode. Hvis 
Kommissionen godkender attesten for 
metode, gælder denne for alle 
foranstaltninger, der finansieres i henhold 
til forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 
2020], og deltagere beregner og debiterer 
omkostningerne på grundlag deraf. Når 
Kommissionen har accepteret en attest for 
metoden, vil det ikke være muligt at lægge 
støttemodtageren nogen systemisk eller 
tilbagevendende fejl til last i forbindelse 
med støttemodtagerens metode.

Or. en

Begrundelse

Når Kommissionen undersøger en attest for metoden med henblik på at acceptere eller afvise 
den, bør Kommissionen tage hensyn til deltagernes normale regnskabspraksis. Når 
Kommissionen først har accepteret en attest for metode for bestemte deltagere, bør den ikke 
kritisere dem for systemiske fejl i forbindelse med deres metode. 
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Ændringsforslag 557
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Deltagere, der beregner og debiterer 
direkte omkostninger på grundlag af de 
satser, som nationale myndigheder har 
accepteret for sammenlignelige 
aktiviteter, forelægger Kommissionen en 
attest for deres beregningsmetode, der er 
udfærdiget af en uafhængig revisor.

Or. en

Ændringsforslag 558
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra Kommissionen, 
Revisionsretten eller Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), 
skal den revisor, der udarbejder attesten for 
regnskaberne og metoden, give adgang til 
de ledsagedokumenter og 
arbejdsdokumenter, som attesten for 
årsregnskaberne udstedes på grundlag af.

2. Kommissionen og Revisionsretten 
accepterer de i stk. 1 nævnte attester, 
medmindre der hersker berettiget tvivl om 
deres rigtighed. Efter anmodning fra 
Kommissionen, Revisionsretten eller Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), skal den revisor, der 
udarbejder attesten for regnskaberne og 
metoden, give adgang til de 
ledsagedokumenter og arbejdsdokumenter, 
som attesten for årsregnskaberne udstedes 
på grundlag af.

Or. en

Ændringsforslag 559
Hermann Winkler
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En foranstaltning, der har modtaget tilskud 
fra EU-budgettet, kan også ydes et tilskud 
på grundlag af forordning (EU) nr. XX/XX 
(Horisont 2020), forudsat at tilskuddene 
ikke dækker de samme udgiftsposter.

En foranstaltning, der har modtaget tilskud 
fra EU-budgettet, kan også ydes et tilskud
på grundlag af forordning (EU) nr. XX/XX 
(Horisont 2020), forudsat at tilskuddene 
ikke dækker de samme udgiftsposter. Dette 
gælder navnlig for et tilskud fra 
strukturfondene.

Or. de

Ændringsforslag 560
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En foranstaltning, der har modtaget tilskud 
fra EU-budgettet, kan også ydes et tilskud 
på grundlag af forordning (EU) nr. XX/XX 
(Horisont 2020), forudsat at tilskuddene 
ikke dækker de samme udgiftsposter.

En foranstaltning, der har modtaget tilskud 
fra EU-budgettet, kan også ydes et tilskud 
på grundlag af forordning (EU) nr. XX/XX 
(Horisont 2020), forudsat at tilskuddene 
skaber merværdi for forskning og 
innovation og ikke dækker de samme 
udgiftsposter.

Or. de

Begrundelse

Det skal anføres i reglerne for deltagelse, at penge fra Horisont 2020 kun kan anvendes 
kumulativt, hvis den støttede foranstaltning også indeholder en ægte forsknings- og 
innovationskomponent.

Ændringsforslag 561
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Priser
EU-finansiering kan ydes i form af priser 
som omhandlet i afsnit VII i forordning 
(EU) nr. XX/XX [finansforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 562
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 udgår
Offentlige indkøb, prækommercielle 
offentlige indkøb og offentlige indkøb af 
innovative løsninger
1. Alle offentlige indkøb, der gennemføres 
af Kommissionen på egne vegne eller 
sammen med medlemsstaterne, er 
underlagt reglerne om offentlige indkøb i 
henhold til forordning (EU) nr. xx/2012 
[finansforordningen] og forordning (EU) 
nr. XX/XX [delegeret forordning].
2.
EU-finansiering kan tage form af 
prækommercielle offentlige indkøb og 
offentlige indkøb af innovative løsninger, 
der gennemføres af Kommissionen eller 
finansieringsorganet på egne vegne eller 
sammen med medlemsstaternes og de 
associerede landes ordregivende 
myndigheder.
Under procedurerne for offentlige 
indkøb:
(a) skal principperne om åbenhed, ikke-
forskelsbehandling, ligebehandling, 
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forsvarlig økonomisk forvaltning, 
proportionalitet samt konkurrenceregler, 
og hvor det er relevant, direktiv 
2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF 
eller, hvis Kommissionen handler på egne 
vegne, forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] overholdes
(b) kan der fastsættes særlige betingelser 
– fx for hvor, hvor de indkøbte aktiviteter 
skal finde sted, som dog for 
prækommercielle offentlige indkøb er 
begrænset til at omfatte medlemsstatens 
eller det associerede lands territorium –
når dette er behørigt begrundet i 
foranstaltningens målsætning
(c) kan det tillades at foretage flere 
tildelinger af kontrakter inden for samme 
procedure ("valg af flere leverandører")
(d) skal ordren tildeles den bydende, der
har afgivet det bud, der giver mest værdi 
for pengene.

Or. en

Ændringsforslag 563

Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle offentlige indkøb, der gennemføres 
af Kommissionen på egne vegne eller 
sammen med medlemsstaterne, er 
underlagt reglerne om offentlige indkøb i 
henhold til forordning (EU) nr. xx/2012 
[finansforordningen] og forordning (EU) 
nr. XX/XX [delegeret forordning].

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 564
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-finansiering kan tage form af 
prækommercielle offentlige indkøb og 
offentlige indkøb af innovative løsninger, 
der gennemføres af Kommissionen eller 
finansieringsorganet på egne vegne eller 
sammen med medlemsstaternes og de 
associerede landes ordregivende 
myndigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 565
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under procedurerne for offentlige 
indkøb:

udgår

(a) skal principperne om åbenhed, ikke-
forskelsbehandling, ligebehandling, 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
proportionalitet samt konkurrenceregler, 
og hvor det er relevant, direktiv 
2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF 
eller, hvis Kommissionen handler på egne 
vegne, forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] overholdes
(b) kan der fastsættes særlige betingelser 
– fx for hvor, hvor de indkøbte aktiviteter 
skal finde sted, som dog for 
prækommercielle offentlige indkøb er 
begrænset til at omfatte medlemsstatens 
eller det associerede lands territorium –
når dette er behørigt begrundet i 
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foranstaltningens målsætning
(c) kan det tillades at foretage flere 
tildelinger af kontrakter inden for samme 
procedure ("valg af flere leverandører")
(d) skal ordren tildeles den bydende, der 
har afgivet det bud, der giver mest værdi 
for pengene.

Or. en

Ændringsforslag 566
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) skal principperne om åbenhed, ikke-
forskelsbehandling, ligebehandling, 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
proportionalitet samt konkurrenceregler, 
og hvor det er relevant, direktiv 
2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF 
eller, hvis Kommissionen handler på egne 
vegne, forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] overholdes

udgår

Or. en

Ændringsforslag 567
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) skal principperne om åbenhed, ikke-
forskelsbehandling, ligebehandling, 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
proportionalitet samt konkurrenceregler, og 
hvor det er relevant, direktiv 2004/17/EF, 

(a) skal principperne om åbenhed, ikke-
forskelsbehandling, ligebehandling, 
ligestilling, forsvarlig økonomisk 
forvaltning, proportionalitet samt 
konkurrenceregler, og hvor det er relevant, 
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2004/18/EF og 2009/81/EF eller, hvis 
Kommissionen handler på egne vegne, 
forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] overholdes

direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 
2009/81/EF eller, hvis Kommissionen 
handler på egne vegne, forordning (EU) nr. 
XX/2012 [finansforordningen] overholdes

Or. en

Ændringsforslag 568
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) kan der fastsættes særlige betingelser 
– fx for hvor, hvor de indkøbte aktiviteter 
skal finde sted, som dog for 
prækommercielle offentlige indkøb er 
begrænset til at omfatte medlemsstatens 
eller det associerede lands territorium –
når dette er behørigt begrundet i 
foranstaltningens målsætning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 569
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) kan det tillades at foretage flere 
tildelinger af kontrakter inden for samme 
procedure ("valg af flere leverandører")

udgår

Or. en

Ændringsforslag 570
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Article 35 – paragraph 2 – subparagraph 2 – point d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) skal ordren tildeles den bydende, der 
har afgivet det bud, der giver mest værdi 
for pengene.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 571
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Finansielle instrumenter
1. De finansielle instrumenter kan tage 
alle former omhandlet i og skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
(afsnit VIII) i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] og kan kombineres 
med tilskud, der finansieres over 
Unionens budget, herunder Horisont 
2020.
2. I overensstemmelse med [artikel 18, stk. 
2], i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] tildeles indtægter og 
tilbagebetalinger, der er frembragt via et 
finansielt instrument i henhold til 
forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 
2020], til det pågældende finansielle 
instrument.
3. Indtægter og tilbagebetalinger, der er 
frembragt via finansieringsfaciliteten for 
risikodeling under afgørelse 
1982/2006/EF og i den tidlige fase af 
faciliteten for SMV'er i hurtig vækst og 
innovative SMV'er oprettet under 
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Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
1639/2006/EF, tildeles det efterfølgende 
finansielle instrument under forordning 
(EU) nr. XX/XX [Horisont 2020].

Or. en

Ændringsforslag 572
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De finansielle instrumenter kan tage 
alle former omhandlet i og skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
(afsnit VIII) i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] og kan kombineres 
med tilskud, der finansieres over 
Unionens budget, herunder Horisont 
2020.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 573
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De finansielle instrumenter kan tage alle 
former omhandlet i og skal gennemføres i 
overensstemmelse med (afsnit VIII) i 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] og kan kombineres 
med tilskud, der finansieres over Unionens 
budget, herunder Horisont 2020.

1. De finansielle instrumenter kan tage alle 
former omhandlet i og skal gennemføres i 
overensstemmelse med (afsnit VIII) i 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] og kan kombineres 
med tilskud, der finansieres over Unionens 
budget, herunder Horisont 2020 og 
COSME. De finansielle instrumenter kan 
også kombineres med strukturfondene, 
nationale og regionale finansielle 
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instrumenter og midler.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne muligheden for at kombinere forskellige forskellige former for EU-
tilskud med finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 574
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indtægter og tilbagebetalinger, der er 
frembragt via finansieringsfaciliteten for 
risikodeling under afgørelse 
1982/2006/EF og i den tidlige fase af 
faciliteten for SMV'er i hurtig vækst og 
innovative SMV'er oprettet under 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
1639/2006/EF, tildeles det efterfølgende 
finansielle instrument under forordning 
(EU) nr. XX/XX [Horisont 2020].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 575
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Kommissionen bør overveje at indføre 
en nyere udgave af handlingsplanen for 
risikovillig kapital som supplement til 
finansforordningen.

Or. en
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Begrundelse

Fjorten år efter den første handlingsplan for risikovillig kapital er det på tide, at 
Kommissionen producerer en ny udgave for at demonstrere sit fortsatte engagement i at 
forbedre SMV’ernes situation og fremme jobskabelsen.

Ændringsforslag 576
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Artikel 36a
Offentlig-private partnerskaber
1. Horisont 2020 kan gennemføres ved 
hjælp af offentlig-private partnerskaber, 
hvor alle berørte partnere forpligter sig til 
at støtte udvikling og gennemførelse af 
prækompetitive forsknings- og 
innovationsaktiviteter af strategisk 
betydning for Unionens konkurrenceevne 
og industrielle lederskab eller til at tage 
bestemte samfundsmæssige udfordringer 
op.
2. Finansielle bidrag fra Unionen til 
fælles foretagender, der er oprettet under 
det syvende rammeprogram på grundlag 
af artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, og til andre 
finansieringsorganer, jf. artikel [55, stk. 
1, litra b), nr. v) eller vii),] i forordning 
(EU) nr. XX/2012 [ny finansforordning], 
skal gennemgå en cost-benefit-analyse og 
en grundig evaluering af deres styring og 
funktion for så vidt angår kriterierne om 
åbenhed, gennemsigtighed, effektivitet, og 
forudsat at de opfylder kriterierne i stk. 3.
3. Nye offentlig-private partnerskaber bør 
etableres i ekstraordinære situationer, 
hvor rækkevidden af de forfulgte mål 
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berettiger en sådan etablering, og hvor det 
kan påvises, at ingen andre former for 
partnerskaber eller 
finansieringsinstrumenter kan opfylde det 
ønskede mål eller skabe den nødvendige 
løftestangseffekt og inddragelse af 
aktører.
4. Ingen nye offentlig-private 
partnerskaber vil blive etableret på 
grundlag af artikel 187 i TEUF.
5. Der kan udpeges og etableres offentlig-
private partnerskaber, og de gennemføres 
på en åben og transparent måde. Enhver 
ny etablering skal gennemføres på 
grundlag af mindst alle følgende kriterier:
a) der påvises merværdi ved at samarbejde 
på EU-plan
b) det potentielle omfang af virkningerne 
for behandlingen af samfundsmæssige 
problemer, bæredygtigheden eller 
industriens konkurrenceevne

c) partnernes langsigtede engagement på 
basis af en fælles vision og klart 
afgrænsede mål, navnlig den finansielle 
forpligtelse, herunder i kontanter for 
deltagere fra den private sektor
d) en klar fastlæggelse af hver enkelt 
partners rolle og opgaver og aftalte 
nøgleresultatindikatorer for den valgte 
periode.
e) der påvises et åbent, gennemsigtigt og 
participatorisk forvaltningssystem og 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning 
f) engagement i aktiviteter, der sikrer 
integrationen af videntrekanten:  
uddannelse, forskning og innovation.
6. Kommissionen foretager en omfattende 
evaluering og vurdering af virkningerne 
af de pilotprojekter, der er etableret under 
RP7 (de fælles teknologiplatforme, de 
offentlig-private partnerskaber under den 
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europæiske økonomiske 
genopretningsplan samt videns- og 
innovationsfællesskaberne, oprettet af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi), før støtten til eksisterende 
projekter konsolideres, eller der gives 
støtte til etablering af supplerende 
projekter.
På grundlag af evalueringen og 
vurderingen vil Kommissionen i løbet af 
gennemførelsen af Horisont 2020 
fremsætte forslag for at forbedre 
etablerede offentlig-private 
partnerskabers styring og funktion, 
således at der kan sikres mere effektive 
virkninger og åben og gennemsigtig 
funktion, samt at interessekonflikter kan 
undgås.
Navnlig vil vurdering og revision fokusere 
på SMV'er og mindre 
forskningsorganisationer for at sikre, at 
de i højere grad inddrages i fastsættelsen 
af den forskningsmæssige dagsorden og i 
højere grad deltager i den.

Or. en


