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Ändringsförslag 392
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande ska betraktas som intäkter 
från åtgärden:

utgår

(a) Resurser som görs tillgängliga av 
tredje parter till deltagarna genom 
finansiella överföringar eller kostnadsfria 
naturabidrag, förutsatt att de 
tillhandahållits av den tredje parten 
specifikt för användning i åtgärden.
(b) Intäkter från åtgärden, utom intäkter 
som genereras genom utnyttjande av 
åtgärdens resultat.
(c) Intäkter från försäljning av tillgångar 
som förvärvats i enlighet med 
bidragsavtalet upp till värdet av den 
kostnad som ursprungligen belastats 
åtgärden av deltagaren.

Or. en

Ändringsförslag 393
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Resurser som görs tillgängliga av 
tredje parter till deltagarna genom 
finansiella överföringar eller kostnadsfria 
naturabidrag, förutsatt att de 
tillhandahållits av den tredje parten 

utgår
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specifikt för användning i åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 394
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Intäkter från åtgärden, utom intäkter 
som genereras genom utnyttjande av 
åtgärdens resultat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 395
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Intäkter från försäljning av tillgångar 
som förvärvats i enlighet med 
bidragsavtalet upp till värdet av den 
kostnad som ursprungligen belastats 
åtgärden av deltagaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 396
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

utgår

Or. en

Motivering

Punkterna 3–6 i artikel 22 bör flyttas till artikel 22a för att öka tydligheten.

Ändringsförslag 397
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 398
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 

utgår
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finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. De ersättningsnivåer för 
stödberättigande kostnader som fastställs i 
punkterna 4 och 5 nedan ska tillämpas per 
åtgärd alltefter särdragen hos den 
verksamhet som finansieras.

Or. it

Motivering

Det ska vara möjligt att genomföra forskning och utveckling och marknadsnära verksamheter 
för varje projekt. Det bör tillhandahållas en ram för att säkerställa reglernas tillförlitlighet 
och enhetlighet. Ersättningsnivåerna måste fastställas en gång för alla i reglerna för 
deltagande och inte år efter år i verksamhetsprogrammen eller enskilda anbudsinfordringar.

Ändringsförslag 400
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. Finansieringsmodellen ska uppnå 
följande:

a) En verklig förenkling för deltagarna 
jämfört med FP7 i enlighet med 
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förenklade revisionsförfaranden.
b) Större möjligheter för 
forskningsorganisationer, universitet och 
små och medelstora företag att delta.
c) Ett större industrideltagande jämfört 
med FP7, framför allt genom en verklig 
förenkling.
d) Större acceptans för stödmottagarnas 
gängse redovisningspraxis.
e) Ett schablonnivåalternativ.
f) Garantier för att reglerna för statligt 
stöd följs och för att 
finansieringsmodellen inte leder till 
snedvridning av marknaden.
g) Den ska locka till sig medfinansiering 
från strukturfonder med koppling till 
kapacitetsbyggande åtgärder.

Or. en

Motivering

Större ekonomiska incitament i form av ersatta kostnader för industrin jämfört med FP7, 
samtidigt som de ekonomiska incitamenten i form av ersatta kostnader inte får minskas 
jämfört med FP7.

Ändringsförslag 401
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den.

Or. xm
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Motivering

De föreslagna ersättningsnivåerna är osäkra. Formuleringen ”den högsta stödnivån ska 
fastställas i arbetsprogrammet eller arbetsplanen” är tvetydig eftersom den antyder att nivåer 
lägre än den högsta stödnivån på 100 % eller 70 % ska fastställas i arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen. Oavsett vilken modell man antar måste det preciseras att de nivåer som 
fastställs i reglerna för deltagande ska ingå i arbetsprogrammet (och inte de högsta 
nivåerna).

Ändringsförslag 402
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. Högst två ersättningsnivåer för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

Or. de

Motivering

Denna ändring behövs efter ändringen av artikel 22.5a.

Ändringsförslag 403
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Stödberättigande 
kostnader kan också omfatta 
förvaltningskostnader. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
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arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

Or. de

Motivering

Systemet med ersättning av påvisade förvaltningskostnader har visat sig effektivt och bör 
därför behållas.

Ändringsförslag 404
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. Utan att det påverkar punkt 4 ska en 
enda ersättningsnivå för stödberättigande 
kostnader tillämpas per åtgärd för all 
verksamhet som finansieras inom den. Den 
högsta stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 405
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. En enda ersättningsnivå per verksamhet 
inom ett projekt för stödberättigande 
kostnader ska tillämpas. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

Or. en
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Motivering

Forskningsorganisationer och universitet har en ersättningsnivå under 100 procent, vilket
gör det mycket svårt för dem att delta i dessa projekt. Till exempel faller kliniska studier 
under demonstrationsåtgärder, men de bedrivs främst av forskare. Sådana åtgärder skulle 
definitivt leda till färre akademiska partner. Därför måste ren demonstrationsverksamhet 
åtskiljas från annan verksamhet inom en åtgärd och olika ersättningsnivåer gälla för olika 
verksamheter.

Ändringsförslag 406
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. Ersättning för stödberättigande 
kostnader ska baseras på följande 
fastställda nivåer per verksamhetstyp och 
per typ av deltagare, beroende på vilken 
metod för kostnadsberäkning som valts av 
deltagaren: 

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 53; PE489.632v01-00)

Motivering

Som en följd av återinförandet av möjligheten till ersättning på grundval av fullständiga 
kostnader är det avgörande att de föreslagna ersättningsnivåerna anpassas för att uppfylla 
principen om medfinansiering och för att förhindra en avsevärd ökning av unionens 
kostnader per projekt. I stället för en enda ersättningsnivå ska en begränsad uppsättning 
ersättningsnivåer med vederbörlig hänsyn till metoden för kostnadsberäkning och typ av 
deltagare tillämpas, baserat på de villkor som fastställs i denna tabell.

Ändringsförslag 407
Vicky Ford, Lambert Van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – tabell (ny)

Kommissionens förslag
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Ändringsförslag

 Or. en

Motivering

Ett av Europas största problem är inte grundforskningen utan hur grundforskningen ska 
omvandlas i marknadsmässiga lösningarDärför måste lösningar nära marknaden ges 

tillräcklig finansiering

Ändringsförslag 408
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 

3. Ersättning för stödberättigande 
kostnader ska baseras på följande fasta 
nivåer per verksamhetstyp och per typ av 
deltagare, beroende på vilken metod för 
kostnadsberäkning som valts av 

Typ av verksamhet

Metod för 
kostnadsberäk

ning 

Typ av deltagare

Universitet/orga
nisationer inom 
forskning och 
teknik/övriga

Industri

Forskning och utveckling

direkta 
kostnader + 

schablonbelop
p

100 % + 20 % 100 % + 20 %

fullständiga 
kostnader 75 % -

Experimentell utveckling

direkta 
kostnader + 

schablonbelop
p

100 % + 20 % 70 % + 20 %

fullständiga 
kostnader 75 % -
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arbetsprogrammet eller arbetsplanen. deltagaren:

Or. en

Ändringsförslag 409
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – tabell (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typ av 
verksamhet

Metod för 
kostnadsberäkni

ng 

Typ av deltagare

Universitet/organisationer inom 
forskning och teknik/små och 

medelstora företag/övriga

Industri

Forskning och 
utveckling

direkta 
kostnader + 

schablonbelopp

100 % + 20 % 70 % + 20 %

fullständiga 
kostnader

70 % 50 %

”Nära 
marknaden”

direkta 
kostnader + 

schablonbelopp

100 % + 20% 50 % + 20 %

fullständiga 
kostnader

70 % 35 %

Or. en

(Se ändringsförslag 13.)

Ändringsförslag 410
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3



AM\909709SV.doc 13/97 PE492.763v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. Ersättning för stödberättigande 
kostnader ska baseras på följande 
fastställda nivåer per verksamhetstyp och 
per typ av deltagare, beroende på vilken 
kostnadsberäkningsmetod som valts av 
deltagaren:

Or. en

Ändringsförslag 411
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a – tabell (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typ av 
verksamhet

Metod för 
kostnadsberäkn
ing

Typ av 
deltagare

Universitet/or
ganisationer 
inom 
forskning och 
teknik/övriga

Små och 
medelstora 
företag

Industri

Forskning och 
utveckling

totala 
stödberättigand
e kostnader 
kostnader + 
schablonbelopp

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

fullständiga 
kostnader

70 % 70 % 50 %

Experimentell 
utveckling

totala 
stödberättigand
e kostnader 
kostnader + 
schablonbelopp

100 %+20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %
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fullständiga 
kostnader

70 % 50 % 35 %

Or.en

Ändringsförslag 412
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån definieras i enlighet med 
beskrivningen i punkterna 4 och 5.

Or. en

Motivering

De högsta stödnivåerna måste fastställas i denna förordning. Om de fastställs i ett senare 
skede i arbetsprogrammet eller arbetsplanen skulle resultatet bli en mindre transparent och
tydlig fördelning av resurser.

Ändringsförslag 413
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – tabell (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typ av Metod för Alla deltagare: 
Universitet/organisationer 
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verksamhet kostnadsberäkning inom forskning och 
teknik/övriga, små och 
medelstora företag och 

industri

Forskning totala direkta 
stödberättigande 
kostnader+schablon
belopp

100 % + 30 %

Verksamhet 
som föreskrivs 
i artikel 22.5

totala direkta 
stödberättigande 
kostnader+schablon
belopp

70 % + 40 %

Or.en

Ändringsförslag 414
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag
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Or.en

Ändringsförslag 415
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den, inklusive 
möjligheten till ersättning på grundval av 
fullständiga kostnader:

Or. en

Motivering

Till följd av det ständigt minskade deltagandet från industrins sida i de senaste 
ramprogrammen behövs det avsevärda förenklingar och en förtroendebaserad såväl som 
risktolerant strategi för att stimulera industrins deltagande, vilket är en hörnsten i 
Horisont 2020. En enda ersättningsnivå måste införas som administrativ förenkling för att 

Typ av 
verksamhet

Metod för 
kostnadsberäkni

ng 
Universitet/org

anisationer 
inom forskning 

och 
teknik/övriga

Industri

Forskning och 
utveckling

direkta 
kostnader + 

schablonbelopp
100 % + 20 % 70 % + 20 %

fullständiga 
kostnader 70 %

”Nära 
marknaden”

direkta 
kostnader + 

schablonbelopp
100 % + 20 % 30 % + 20 %

fullständiga 
kostnader 70 %
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minska komplexiteten. Möjligheten till ersättning på grundval av fullständiga kostnader måste 
finnas kvar som en andra möjlighet till förenkling och minskning av administrativa bördor, 
särskilt med tanke på industrins utgifter för forskning.

Ändringsförslag 416
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typ av 
verksamhet

Metod för 
kostnadsberäkni
ng

En enda nivå för alla deltagare

Forskning och 
utveckling

direkta 
kostnader + 
schablonbelopp

100 % + 20 %

fullständiga 
kostnader 70 %

”Nära 
marknaden”

direkta 
kostnader + 
schablonbelopp

70 % + 20 %

fullständiga 
kostnader 70 %

Or. en

Motivering

Om olika kombinationer av stödnivåer och definitioner av indirekta kostnader tillåts för olika 
typer av deltagare kommer det övergripande fastslagna målet om att öka industrins 
deltagande inte att nås. En enda ersättningsnivå måste införas som administrativ förenkling 
för att minska komplexiteten i tilldelningsmetoderna. Möjligheten till ersättning på grundval 
av fullständiga kostnader måste finnas kvar som en andra möjlighet till förenkling och 
minskning av administrativa bördor, särskilt med tanke på industrins utgifter för forskning.

Ändringsförslag 417
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande kostnader ska vara 
kostnader som direkt kan hänföras till 
åtgärden (nedan kallade ”direkta 
stödberättigande kostnader”) och, i 
tillämpliga fall, kostnader som inte direkt 
kan hänföras till åtgärden men som har 
uppstått i direkt samband med de direkta 
stödberättigande kostnader som kan 
hänföras till åtgärden (nedan kallade 
”indirekta stödberättigande kostnader”).

Or. en

Ändringsförslag 418
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

utgår

Or. en

Motivering

Punkterna 3–6 i artikel 22 bör flyttas till artikel 22a för att öka tydligheten.

Ändringsförslag 419
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 420
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 421
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för forsknings- och 
utvecklingsverksamhet för alla deltagare 
samt för verksamheter inom experimentell 
utveckling för universitet, organisationer 
inom forskning och teknik samt offentligt 
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finansierade institutioner och organ, utan 
att det påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 422
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, särskilt för 
organisationer för personer med 
funktionsnedsättning för alla projekt som 
de deltar i.

Or. en

Ändringsförslag 423
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 90 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för universitet, 
forskningsinstitut och små och medelstora 
företag, och högst 75 % för industrin.

Or. en

Motivering

Dessa beräkningar är vägledande och bör bli föremål för ytterligare analys i samarbete med 
kommissionen och andra berörda parter för att de ska uppfylla målen och principerna i 
artikel 22.
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Ändringsförslag 424
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen, för icke-
vinstdrivande offentliga organ, 
inrättningar inom högskole- och 
sekundärutbildning, 
forskningsorganisationer och små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 425
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

4. Under förutsättning att kravet avseende 
icke-vinstdrivande uppfylls ska Horisont 
2020-bidraget uppgå till 100 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för åtgärden, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

Or. xm

Motivering

Reglerna för deltagande bör som ett minimum, med förbehåll för regeln om icke-
vinstdrivande, föreskriva de fastställda ersättningsnivåer som ska gälla för alla projekt inom 
Horisont 2020. Olika nivåer i arbetsprogrammen skulle kunna försvåra förvaltningen av 
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stödmottagarnas projekt.

Ändringsförslag 426
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

4. Horisont 2020-bidraget ska uppgå till 
100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 427
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

4. Horisont 2020-bidraget ska högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 428
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 50 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

utgår

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.
(b) Medfinansieringsåtgärder för 
program.

Or. en

Motivering

Punkterna 3–6 i artikel 22 bör flyttas till artikel 22a (ny) för att öka tydligheten.

Ändringsförslag 429
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 50 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

utgår

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.
(b) Medfinansieringsåtgärder för 
program.

Or. en
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Ändringsförslag 430
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 50 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

utgår

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.
(b) Medfinansieringsåtgärder för 
program.

Or. en

Ändringsförslag 431
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 50 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

utgår

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.
(b) Medfinansieringsåtgärder för 
program.

Or. en
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Ändringsförslag 432
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 50 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 70 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för 
verksamhet inom experimentell utveckling 
för institutioner eller organ som inte är 
offentligt finansierade och deltagare från 
industrin.

Or. en

Ändringsförslag 433
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 50 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

5. Under förutsättning att kravet om icke-
vinstdrivande uppfylls ska Horisont 2020-
bidraget vara 70 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

Or. xm

Motivering

Reglerna för deltagande måste som ett minimum, med förbehåll för regeln om icke-
vinstdrivande, föreskriva de fastställda ersättningsnivåer som ska gälla för alla projekt inom 
Horisont 2020. Olika nivåer i arbetsprogrammen skulle kunna försvåra förvaltningen av 
stödmottagarnas projekt.
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Ändringsförslag 434
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 50 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

5. Med undantag för åtgärder inom 
primär jordbruksproduktion ska Horisont 
2020-bidraget vara begränsat till högst 
70 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 435
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 70 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 70 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
verksamhet:

Or. en

Motivering

Forskningsorganisationer och universitet har en ersättningsnivå under 100 procent, vilket 
gör det mycket svårt för dem att delta i dessa projekt. Till exempel faller kliniska studier 
under demonstrationsåtgärder, men de bedrivs främst av forskare. Åtgärderna skulle 
definitivt leda till färre akademiska partner. Därför måste ren demonstrationsverksamhet 
åtskiljas från annan verksamhet inom en åtgärd och olika ersättningsnivåer gälla för olika 
verksamheter.

Ändringsförslag 436
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 70 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 30 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för industrin 
för följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 437
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 70 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

5. Horisont 2020-bidraget ska uppgå till 
70 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 438
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.

utgår

Or. en



PE492.763v03-00 28/97 AM\909709SV.doc

SV

Ändringsförslag 439
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 440
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 441
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 

utgår
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marknadsintroduktion.

Or. en

Ändringsförslag 442
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete,
marknadsintroduktion.

(a) Åtgärder som består av verksamhet som 
prototyputveckling, testning, 
demonstration, experimentell utveckling, 
pilotarbete eller marknadsintroduktion, 
med undantag för högskolor och 
forskningsinstitut och icke-vinstdrivande 
institutioner och med undantag för 
projekt som till övervägande delen 
omfattar åtgärder enligt punkt 4.

Or. de

Ändringsförslag 443
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete eller
marknadsintroduktion, med undantag för 
varje del av verksamheten som omfattar 
endast forskning och utveckling.
Kostnaderna för dessa delar ska ersättas i 
enlighet med artikel 22.4.

Or. de
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Motivering

Det är rättvisare att undanta deltagare, vilka också kan vara universitet och 
forskningsinstitut, som bedriver ren forskning, från den lägre ersättningsnivån för 
innovationsverksamhet. Fördelning efter verksamhet utgör ingen väsentlig administrativ 
börda i samband med projektgenomförandet, och man ser till att hela innovationskedjan 
flexibelt täcks in inom ramen för ett projekt.

Ändringsförslag 444
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.

(a) Verksamhet som huvudsakligen består 
av verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.

Or. en

Motivering

Forskningsorganisationer och universitet har en ersättningsnivå under 100 procent, vilket 
gör det mycket svårt för dem att delta i dessa projekt. Till exempel faller kliniska studier 
under demonstrationsåtgärder, men de bedrivs främst av forskare. Åtgärderna skulle 
definitivt leda till färre akademiska partner. Därför måste ren demonstrationsverksamhet 
åtskiljas från annan verksamhet inom en åtgärd och olika ersättningsnivåer gälla för olika 
verksamheter.

Ändringsförslag 445
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medfinansieringsåtgärder för 
program.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 446
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medfinansieringsåtgärder för 
program.

utgår

Or. en

Motivering

Ingår i artikel 22.5.

Ändringsförslag 447
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medfinansieringsåtgärder för 
program.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 448
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medfinansieringsåtgärder för program. (b) Medfinansieringsåtgärder för program.
Om arbetsprogrammet ger utrymme för 
detta kan medel från olika unionsfonder 
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sammanföras, särskilt inom 
sammanhållningspolitiken.

Or. de

Ändringsförslag 449
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Genom undantag från punkt 5 ska 
åtgärder inom primär 
jordbruksproduktion komma i åtnjutande 
av bidrag som täcker 100 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 450
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Genom undantag från punkt 5 ska 
demonstration, experimentella projekt och 
pilotprojekt samt innovativa åtgärder med 
en positiv inverkan på miljön inom primär 
jordbruksproduktion komma i åtnjutande 
av bidrag som täcker 100 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna.

Or. en

Motivering

Inom jordbruket ger många innovativa åtgärder som kan främjas på gårdsnivå (t.ex. att 
ersätta bekämpningsmedel med insekter för att bekämpa angripare) upphov till 
miljörelaterade kollektiva nyttigheter, såsom sundare jord. I motsats till andra 
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produktionssektorer avspeglas dock inte de innovativa jordbruksteknikerna i produkternas 
slutpris. En paprika är och förblir en paprika även om odlingstekniken utvecklas, i motsats till 
nya industriella produkter som omedelbart är synliga på marknaden. Om jordbrukarna inte 
får 100 procents ersättning kommer de inte ha något incitament att vara innovativa.

Ändringsförslag 451
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Genom undantag från punkt 5 kan 
åtgärder inom primär 
jordbruksproduktion komma i åtnjutande 
av bidrag som täcker högst 100 % av de 
totala stödberättigande kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 452
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Genom undantag från punkt 5 
kommer åtgärder inom primär 
jordbruksproduktion att komma i 
åtnjutande av bidrag som täcker högst 
100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 453
Vittorio Prodi
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Valet av ersättningsnivå gäller alla 
åtgärder, för alla ansökningar inom 
Horisont 2020 och på lika villkor för alla 
deltagare i en åtgärd. Ersättningsnivåerna 
för åtgärder som blandar forskning och 
de verksamheter som tas upp i artikel 
22.5 a och b ska fastställas utifrån varje 
verksamhets karaktär i enlighet med 
definitionen i varje arbetspaket.

Or. en

Motivering

Finansieringsnivån för åtgärder ska antingen uppgå till högst 100 % eller upp till 70 %. 
Denna regel ska gälla även för åtgärder som kombinerar de två typerna av verksamhet. Av 
tydlighets- och enkelhetsskäl ska de verksamheter som tas upp i artikel 22.5 fastställas i ett 
särskilt arbetspaket. Utan sådan tydlighet äventyras målet med ansökningen och 
forskningscentrumens och universitetens deltagande i blandade ansökningar kommer att 
minska dramatiskt.

Ändringsförslag 454
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ersättningen för fullständig 
förvaltningsverksamhet såsom 
samordning, logistik, organisation, 
förvaltningsrådgivning och övervakning, 
ska fastställas i ett särskilt arbetspaket 
och anses som direkta kostnader och 
omfattas av de regler som tillämpas för de 
åtgärder för vilka kostnaderna har 
uppkommit och uppgå antingen till högst 
100 % eller upp till 70 %. Beloppet för 
detta arbetspaket för 
förvaltningskostnader får inte överstiga 
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7 % av den totala budgeten för åtgärden.

Or. en

Motivering

För att säkerställa transparens och rättslig klarhet om ersättningen av förvaltningskostnader 
är det viktigt att den betraktas som en direkt kostnad. Detta också för att säkerställa lämplig 
finansiering av de samordningsuppgifter som är väsentliga för vissa verksamheter.

Ändringsförslag 455
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När det gäller 
medfinansieringsåtgärder för program 
ska den tillämpliga nivån fastställas i 
arbetsprogrammet. Enligt denna 
förordning och i enlighet med artikel 
[119] i förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] får medfinansiering 
ske i form av kumulativ finansiering från 
separata budgetposter i motiverade fall 
som anges i arbetsprogrammet, utan att 
det påverkar kravet på undvikande av 
dubbelfinansiering av samma 
kostnadspost.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att förtydliga villkoren för medfinansiering med särskild hänvisning till 
tillämpliga nivåer och möjligheten till kumulativ finansiering.

Ändringsförslag 456
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När det gäller kostnaderna för 
förvaltnings-, spridnings- och 
samordningsverksamhet ska den 
samordnande deltagaren motta ett 
schablonbelopp på högst 7 % av de 
stödberättigande direkta kostnaderna för 
att täcka kostnaderna för förvaltning och 
samordning. Kommissionen ska fastställa 
en gradvis minskande skala för dessa
kostnader så att schablonbeloppet står i 
omvänd proportion till den totala 
kostnaden för åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 457
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla förvaltningskostnader 
(samordning, logistik, organisation, 
förvaltningsrådgivning och övervakning) 
ska utgöra en särskild del med samma 
ersättningsnivå som direkta kostnader för 
den aktuella åtgärden. Ersättningen för 
sådana kostnader får inte överstiga 7 % 
av den totala budgeten för åtgärden.

Or. it

Ändringsförslag 458
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För förvaltnings- och 
samordningskostnader ska den 
samordnande deltagaren få en ytterligare 
klumpsumma eller ett ytterligare 
schablonbelopp på 7 % av de totala 
direkta stödberättigande kostnaderna, 
varvid närmare detaljer ska anges i 
mallen för bidragsavtalet.

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 57; PE489.632v01-00)

Motivering

Genom att tilldela en klumpsumma på 7 % kommer ersättningen att gälla högst 7 %, även om 
de faktiska kostnaderna är lägre. Denna konstruktion förhindrar att ett belopp inte täcks för 
den samordnande organisationen. Dessutom är den administrativa bördan (revisionen) för en 
klumpsumma mycket lägre än för en ersättning av de faktiska kostnaderna. De totala 
stödberättigande kostnaderna omfattar alla kostnader för alla deltagare och inte endast den 
samordnande organisationens.

Ändringsförslag 459
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För att täcka kostnader för förvaltning 
och samordning av åtgärden ska varje 
åtgärd få en ytterligare klumpsumma 
motsvarande 5 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för anlitande av 
underleverantörer och kostnader för 
resurser som tredje parter ställer till 
förfogande och som inte används i 
stödmottagarens lokaler samt för 
ekonomiskt stöd till tredje parter. Denna 
klumpsumma ska förvaltas enligt 
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konsortiets egen bedömning.

Or. en

Ändringsförslag 460
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De kostnader som 
projektsamordnaren har burit för att 
samordna Horisont 2020-projekten ska 
ersättas fullständigt upp till ett tak på 5 % 
av de totala direkta projektkostnaderna. 
Kostnaderna för spridning av projektet 
ska ersättas fullt ut.

Or. nl

Ändringsförslag 461
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Genom undantag från punkt 5 ska 
åtgärder inom jordbruksproduktion och 
landsbygdsutveckling kopplade till 
tillhandahållandet av kollektiva 
nyttigheter som omfattar 
prototyputveckling, testning, 
demonstration, experimentell utveckling, 
pilotarbete och marknadsintroduktion 
komma i åtnjutande av bidrag som täcker 
100 % av de stödberättigande 
kostnaderna.

Or. en
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Ändringsförslag 462
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Universitet, organisationer inom 
forskning och teknik och offentligt 
finansierade institutioner och organ kan 
välja att tillämpa fullständig 
kostnadsredovisning och i så fall ska 
Horisont 2020-bidraget begränsas till 
högst 75 % av de fullständiga 
kostnaderna för alla typer av 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 463
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De stödnivåer som fastställs i denna 
artikel ska gälla även för åtgärder där 
schablonbelopp, kostnad per enhet, eller 
klumpsummor fastställts för hela eller 
delar av åtgärden.

utgår

Or. en

Motivering

Punkterna 3–6 i artikel 22 bör flyttas till artikel 22a för att öka tydligheten.

Ändringsförslag 464
Marisa Matias
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De stödnivåer som fastställs i denna 
artikel ska gälla även för åtgärder där 
schablonbelopp, kostnad per enhet, eller 
klumpsummor fastställts för hela eller 
delar av åtgärden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 465
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att täcka kostnader för förvaltning 
och samordning av åtgärden ska varje 
åtgärd få en ytterligare klumpsumma 
motsvarande 5 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för anlitande av 
underleverantörer och kostnader för 
resurser som tredje parter ställer till 
förfogande och som inte används i 
stödmottagarens lokaler samt för 
ekonomiskt stöd till tredje parter. Denna 
klumpsumma ska förvaltas enligt 
konsortiets egen bedömning.

Or. en

Ändringsförslag 466
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Vid godkännande och verifiering av 
typen av deltagare ska uppgifterna i det 
enhetliga registreringssystemet, inklusive 
deltagarnas ID-kod, användas i största 
möjliga utsträckning. För enheter som 
har godkänts i tidigare ramprogram ska 
ingen ny godkännandeprocess krävas, 
såvida inte enhetens rättsliga status har 
ändrats eller, om det gäller små och 
medelstora företag, om ett företag har 
överskridit kraven för att definieras som 
litet eller medelstort.

Or. en

Ändringsförslag 467
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De kostnader som uppstår från 
samordning av konsortier kan ersättas 
genom ett ytterligare schablonbelopp på 
7 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för projektet.

Or. de

Motivering

Detta är i linje med bestämmelserna om ersättning för förvaltnings- och 
samordningskostnader för konsortier i det sjätte ramprogrammet för forskning. Utan 
lämpliga ersättningsbestämmelser skulle uppgiften att samordna och förvalta konsortier bli 
ännu mindre attraktiv.

Ändringsförslag 468
Vicky Ford, Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I fall där projekten slutförs utan att 
hela budgeten eller de pengar som 
anslagits projektet har utnyttjats ska 
kommissionen se till att pengarna på ett 
lämpligt sätt kan återbetalas till 
Horisont 2020-budgeten.

Or. en

Ändringsförslag 469
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För offentliga och icke-vinstdrivande 
institutioner bör Horisont 2020-bidraget 
uppgå till högst 100 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för alla 
typer av åtgärder, eftersom det inte finns 
några medfinansieringsmöjligheter. 

Or. en

Ändringsförslag 470
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Högsta ersättningsnivåer

1. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
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påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.
2. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 70 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:
a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.
b) Medfinansieringsåtgärder för program.
3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta nivån 
ska fastställas i arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen.
4. De ersättningsnivåer som fastställs i 
denna artikel ska gälla även för åtgärder 
där schablonbelopp, kostnad per enhet, 
eller klumpsummor fastställts för hela 
eller delar av åtgärden.

Or. en

Motivering

Punkterna 3–6 i artikel 22 bör flyttas till artikel 22a för att öka tydligheten.

Ändringsförslag 471
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkor för stödberättigande kostnader 
definieras i artikel X i förordning (EU) nr 
XX [budgetförordningen/den delegerade 
förordningen]. Tredje parters kostnader 
inom åtgärden kan vara stödberättigande 
i enlighet med bestämmelserna i denna 

1. För att de direkta kostnaderna för 
genomförandet av en åtgärd ska vara 
stödberättigande måste de uppfylla 
följande villkor:



PE492.763v03-00 44/97 AM\909709SV.doc

SV

förordning och i bidragsavtalet.
(i) De måste ha uppkommit under 
genomförandet av åtgärden, omfatta hela 
lönen och de kostnader för 
forskningsinfrastrukturen som betraktas 
som direkta kostnader, med undantag för 
slutrapporter, om detta föreskrivs i 
bidragsavtalet.
(ii) De måste ha fastställts som faktiska 
kostnader i enlighet med deltagarnas 
gängse redovisnings- och 
förvaltningspraxis.
(iii) Deltagarna kommer att tillåtas att 
använda de nivåer som godkänts av de 
nationella myndigheterna för jämförbara 
verksamheter på villkor att de erhållit ett 
intyg om metoden från en oberoende 
revisor.
(iv) De måste ha använts endast i syfte att 
uppnå målen med åtgärden och dess 
förväntade resultat, på ett sätt som 
överensstämmer med principerna om 
sparsamhet, effektivitet och 
ändamålsenlighet. 
(v) De måste registreras i deltagarnas 
räkenskaper och, i samband med alla 
bidrag från tredje part, i den tredje 
partens räkenskaper.
(vi) De måste säkerställa att principen om 
icke-diskriminering gäller för alla 
anställda.

Or. en

Motivering

Det måste finnas rättslig klarhet om kostnadernas stödberättigande. Någon budgetförordning 
har ännu inte antagits, så definitionen av stödberättigande kostnader är viktig för att ge en 
solid grund för bedömningen av finansieringsnivåerna. För att förenkla kan stödmottagarna 
tillåtas att använda de nivåer som godkänts av de nationella myndigheterna för jämförbara 
verksamheter på villkor att de har fått ett intyg om metoden från en oberoende revisor.
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Ändringsförslag 472
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkor för stödberättigande kostnader 
definieras i artikel X i förordning (EU) nr 
XX [budgetförordningen/den delegerade 
förordningen]. Tredje parters kostnader 
inom åtgärden kan vara stödberättigande i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning och i bidragsavtalet.

1. Villkor för stödberättigande kostnader 
definieras i artikel X i förordning (EU) nr 
XX [budgetförordningen/den delegerade 
förordningen]. Tredje parters kostnader 
inom åtgärden kan vara stödberättigande i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning och i bidragsavtalet. Kostnader 
som hänger samman med användningen 
av interna eller delade resurser, 
utrustning eller tjänster kan också vara 
stödberättigande enligt bestämmelserna i 
denna förordning och bidragsavtalet.

Or. en

Motivering

Deltagare har förklarat att de i samband med tidigare ramprogram för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration för att kunna återkräva kostnader tvingats anlita en tredje part 
för att ha en faktura som de kunde kräva in, trots att det ofta hade varit enklare och billigare 
att använda interna resurser.

Ändringsförslag 473
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det gäller personalkostnader 
betraktas direkta avgifter och sociala 
avgifter som stödberättigande om de 
uppfyller följande kriterier:
a) Avgifterna är obligatoriska enligt 
tillämplig lagstiftning eller sektorsavtal, 
eller ett resultat av åtgärder som bygger 
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på sådan lagstiftning eller sådana avtal.
b) De kan direkt eller indirekt kopplas till 
personalens löner.
c) De har registrerats enligt 
stödmottagarens gängse 
redovisningspraxis.
d) De har de facto uppkommit under 
projektets löptid och har betalats eller 
kommer att betalas obligatoriskt vid ett 
senare datum och de avspeglas i 
stödmottagarens räkenskaper.

Or. xm

Motivering

Om budgetförordningen inte tillåter att kostnader för fast personal räknas som 
stödberättigande kostnader, måste reglerna för deltagande föreskriva ett undantag från 
budgetförordningen i denna fråga. Med hänsyn till de svårigheter som deltagarna stött på i 
samband med tidigare ramprogram för forskning måste det fastställas ett tydligare regelverk 
för stödberättigande kostnader i reglerna för deltagande.

Ändringsförslag 474
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Relevanta projektkostnader kopplade 
till upphandling av utrustning, material 
eller (andra) kapitalvaror som krävs för 
att genomföra projekten ska vara 
stödberättigande från första dagen i den 
månad som följer på den formella 
tidsfristen för att lämna in 
projektansökningar.

Or. nl

Ändringsförslag 475
Gunnar Hökmark



AM\909709SV.doc 47/97 PE492.763v03-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Mervärdesskatt (”moms”) ska anses 
som stödberättigande kostnad om 
stödmottagaren inte kan får ersättning 
enligt den nationella lagstiftningen. 

Or. en

Ändringsförslag 476
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Mervärdesskatt (”moms”) som betalas 
av och inte kan återbetalas till 
stödmottagaren enligt tillämplig nationell 
lagstiftning ska anses vara en 
stödberättigande kostnad, liksom avgifter 
för flygplatsskatt och alla skatter och 
avgifter som rör personalen. Kostnader 
för konsulter får genom undantag 
betraktas som personalkostnader om 
villkoren i modellen för bidragsavtalet är 
uppfyllda.

Or. en

Motivering

Införandet av moms bland de stödberättigande kostnaderna ingår i parlamentets betänkande 
om budgetförordningen (artikel 117a.3 c som just nu är föremål för trepartsförhandlingar. 
Det behövs förenklingar i Horisont 2020, så en tydlig förteckning över stödberättigande 
kostnader vore lämpligt.

Ändringsförslag 477
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kostnader som gör det lättare att 
förena arbete och privatliv, eller som 
underlättar för kvinnliga forskare att 
delta under projektets löptid, ska vara 
stödberättigande utan att de totala 
stödberättigande kostnaderna sänks.

Or. en

Ändringsförslag 478
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kostnader som gör det lättare att 
förena arbete och privatliv, eller som 
underlättar för kvinnliga forskare att 
delta under projektets löptid, ska vara 
stödberättigande utan att de totala 
stödberättigande kostnaderna sänks.

Or. en

Ändringsförslag 479
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Mervärdesskatt (”moms”) som betalas 
av och inte kan återbetalas till 
stödmottagaren enligt tillämplig nationell 
lagstiftning ska anses vara en 
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stödberättigande kostnad.

Or. it

Motivering

Stödmottagaren bör också kunna få ersättning för momsrelaterade utgifter.

Ändringsförslag 480
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Mervärdesskatt (”moms”) och alla 
andra indirekta skatter som betalas av, 
och inte kan återbetalas till, 
stödmottagaren enligt tillämplig nationell 
lagstiftning, ska anses vara 
stödberättigande kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 481
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om de täcks av deltagarna ska 
kostnader som hänger samman med 
möjligheten för forskare och innovatörer 
att förena arbete och privatliv under 
projektets löptid vara stödberättigande 
utan att de totala stödberättigande 
kostnaderna sänks.

Or. xm

Motivering

Om kostnaderna för att kunna förena yrkes- och privatliv bärs av arbetsgivaren, ska även 
dessa omfattas av Horisont 2020.
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Ändringsförslag 482
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om publikationer från Horisont 2020 
ska publiceras med öppen tillgång i ett 
format som är gratis att läsa kan 
kostnaden för publicering fastställas som 
en stödberättigande kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 483
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om mervärdesskatten (”momsen”) 
inte kan återbetalas enligt tillämplig 
nationell lagstiftning ska den anses vara 
en stödberättigande kostnad.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
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Direkta kostnader
Direkta kostnader ska fastställas i 
enlighet med deltagarens gängse praxis 
för kostnadsredovisning.

Or. en

Ändringsförslag 485
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 20 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 20 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter. Denna schablonnivå 
ska ökas till 40 % för åtgärder som 
huvudsakligen utgörs av den verksamhet 
som tas upp i artikel 22.5.

Or. en

Ändringsförslag 486
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 75 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom de regler som tillämpas 
enligt sjunde ramprogrammet.
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kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte 
används i stödmottagarens lokaler samt 
ekonomiskt stöd till tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 487
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 75 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte 
används i stödmottagarens lokaler samt 
ekonomiskt stöd till tredje parter.

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas på grundval av beräkningar 
utifrån deltagarens gängse 
redovisningsprinciper och 
förvaltningspraxis. Beräkningarna måste 
bygga på faktiska kostnader som framgår 
av stödmottagarens räkenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 488
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 20 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
ersättas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 30 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för kostnader för resurser som 
tredje parter ställer till förfogande och som 
inte används i stödmottagarens lokaler 
samt ekonomiskt stöd till tredje parter.
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stöd till tredje parter.

Or. en

Motivering

Schablonnivån på 20 % ska ökas till 30 % för att säkerställa kontinuiteten i finansiering 
mellan det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 för jämförbar verksamhet, för att 
möjliggöra långsiktigt deltagande. De indirekta kostnaderna utgörs till största delen av 
personalkostnader. Direkta stödberättigande kostnader för anlitande av underleverantörer 
ska ingå i beräkningen eftersom de utgör en viktig del av industrins verksamhet, som delas 
med leveranskedjan under projektets löptid och endast utgör en kostnad som stödmottagarna 
står för.

Ändringsförslag 489
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 20 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 10 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

Or. fr

Ändringsförslag 490
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
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fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 20 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 30 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

Or. de

Ändringsförslag 491
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 20 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 30 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

Or. de

Motivering

En schablonnivå på 30 % av de totala direkta stödberättigande kostnaderna vore lämpligare 
än de 20 % som kommissionen föreslår. Med en nivå på 30 % i kombination med 100 % av de 
stödberättigande kostnaderna blir ett deltagande lockande även för institutioner med höga 
indirekta kostnader.

Ändringsförslag 492
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 20 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 50 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna för 
universitet, forskningsorganisationer, 
forskningsinstitut samt små och 
medelstora företag, och 20 % för 
industrin. Denna schablonnivå utesluter 
direkta stödberättigande kostnader för 
underleverantörer och kostnader för 
resurser som tredje parter ställer till 
förfogande och som inte används i 
stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

Or. en

Motivering

Dessa beräkningar är vägledande och bör analyseras ytterligare, i samarbete med 
kommissionen och andra berörda parter, så att man ser till att de överensstämmer med de 
mål och principer som fastställs i artikel 22.

Ändringsförslag 493
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 20 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

1. Indirekta stödberättigande kostnader ska 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 30 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter 
ställer till förfogande och som inte används 
i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

Or. en
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Motivering

Indirekta kostnader påverkar företagens totala budgetar och i synnerhet de små och 
medelstora företagens, med mer än 50 %. För att inte straffa företagen, och särskilt inte de 
små och medelstora företagen, föreslår vi därför att schablonnivån för att fastställa indirekta 
stödberättigande kostnader ska höjas till 30 % av de direkta stödberättigande kostnaderna i 
fråga.

Ändringsförslag 494
Christian Ehler, Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Som alternativ till punkt 1 kan en 
stödmottagare välja att fastställa sina 
indirekta stödberättigande kostnader 
baserat på indirekta kostnader som 
faktiskt uppstår i direkt samband med de 
stödberättigande kostnader som hör 
samman med projektet, enligt 
stödmottagarens gängse praxis för 
kostnadsredovisning. I detta fall ska de 
ersättningsnivåer för beräkning av 
fullständiga kostnader som avses i artikel 
22.3 gälla.

Or. en

Ändringsförslag 495
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Som alternativ till punkt 1 kan en 
stödmottagare välja att fastställa sina 
indirekta stödberättigande kostnader 
baserat på indirekta kostnader som 
faktiskt uppstår i direkt samband med de 
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stödberättigande kostnader som hör 
samman med projektet, enligt 
stödmottagarens gängse praxis för 
kostnadsredovisning. Följaktligen ska de 
ersättningsnivåer som anges i artikel 22.3 
gälla.

Or. en

Ändringsförslag 496
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 får 
indirekta kostnader redovisas som 
kostnader som faktiskt uppstått i samband 
med direkta stödberättigande kostnader 
som hör samman med projektet av icke-
vinstdrivande juridiska personer med 
system för analytisk redovisning och 
utförlig kostnadsfördelning. I detta fall 
ska de ersättningsnivåer för beräkning av 
fullständiga kostnader som avses i artikel 
22.3 gälla.

Or. en

Ändringsförslag 497
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alternativt kan en stödmottagare välja 
att fastställa indirekta stödberättigande 
kostnader genom att tillämpa en 
schablonnivå på 30 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
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undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för anlitande av 
underleverantörer och kostnader för 
resurser som tredje parter ställer till 
förfogande och som inte används i 
stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt 
stöd till tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 498
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För de åtgärder som avses i 
artikel 22.5 ska indirekta stödberättigande 
kostnader ersättas genom tillämpning av 
en schablonnivå på 40 % av de totala 
direkta stödberättigande kostnaderna, 
med undantag för kostnader för resurser 
som tredje parter ställer till förfogande 
och som inte används i stödmottagarens 
lokaler, samt ekonomiskt stöd till tredje 
parter.

Or. en

Motivering

En ökning av finansieringsnivån till 40 % av de direkta kostnaderna motiveras av karaktären 
hos de åtgärder som fastställs i punkt 5, vilka förutsätter en hög kostnad för testutrustning, 
intyg och experimentell utveckling av infrastruktur.

Ändringsförslag 499
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 kan en 
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deltagare alternativt debitera indirekta 
stödberättigande kostnader genom att 
tillämpa gängse praxis för 
kostnadsredovisning (beräkning av de 
fullständiga kostnaderna). 

Or. de

Motivering

Kommissionen har länge förespråkat en beräkning av de fullständiga kostnaderna som 
kostnadsberäkningsmetod. För att värna om kontinuiteten bör möjligheten till beräkning av 
de fullständiga kostnaderna finnas kvar.

Ändringsförslag 500
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
får indirekta kostnader redovisas i form av 
en klumpsumma eller enhetskostnader om 
detta anges i arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen.

2. Genom undantag från punkterna 1 och 
1a får indirekta kostnader redovisas i form 
av en klumpsumma eller enhetskostnader 
om detta anges i arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 501
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 1 ska 
indirekta stödberättigande kostnader för 
små och medelstora företag och icke-
vinstdrivande juridiska personer 
fastställas genom tillämpning av en 
schablonnivå på 35 % av de totala direkta 
stödberättigande kostnaderna, med 
undantag för direkta stödberättigande 
kostnader för anlitande av 
underleverantörer och kostnader för 
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resurser som tredje parter ställer till 
förfogande och som inte används i 
stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt
stöd till tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 502
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För de institutioner som visar att de 
har ett korrekt analytiskt 
redovisningssystem skulle indirekta 
kostnader kunna bygga på 
institutionernas faktiska allmänna 
kostnader, till högst 60 %.

Or. en

Ändringsförslag 503
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Beräkning av de totala kostnaderna

De projektdeltagare som tillämpar ett 
analytiskt redovisningssystem och som 
därmed också kan fastställa andelen 
indirekta kostnader, kan beräkna såväl 
sina direkta som indirekta kostnader på 
grundval av de kostnader som faktiskt har 
uppstått. Ersättningen måste vara skälig. 
Unionens bidrag ska i detta fall för de 
åtgärder som avses i artikel 22.4 vara upp 
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till 75 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för högskolor, 
forskningsinstitut, icke-vinstdrivande 
organisationer och små och medelstora 
företag, och upp till 50 % för andra 
deltagare.

Or. de

Motivering

Detta motsvarar den högsta stödnivån i det sjunde ramprogrammet för forskning. Den 
alternativa beräkningen av kostnader på grundval av faktiska kostnader verkar meningsfull 
med tanke på de stora besvär som många institutioner och företag har med att genomföra 
denna modell i det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 504
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årliga produktiva timmar Beräkning av produktiv tid

Or. fr

Ändringsförslag 505
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödberättigande personalkostnader får 
endast omfatta de faktiska arbetstimmarna 
för de personer som direkt arbetar med 
åtgärden. Dokumentation om de faktiska 
arbetstimmarna ska tillhandahållas av 
deltagaren, normalt genom ett 
tidregistreringssystem.

1. Stödberättigande personalkostnader får 
endast omfatta de faktiska arbetstimmarna 
för de personer som direkt arbetar med 
åtgärden. Dokumentation om de faktiska 
arbetstimmarna ska tillhandahållas av 
deltagaren, normalt genom ett 
tidregistreringssystem. Det ersättningsbara 
beloppet per faktisk arbetstimme för de 
personer som direkt arbetar med åtgärden 
ska vara samma för alla medlemsstater 
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och ska fastställas av kommissionen. 

Or. ro

Ändringsförslag 506
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödberättigande personalkostnader får 
endast omfatta de faktiska arbetstimmarna 
för de personer som direkt arbetar med 
åtgärden. Dokumentation om de faktiska 
arbetstimmarna ska tillhandahållas av 
deltagaren, normalt genom ett 
tidregistreringssystem.

1. Stödberättigande personalkostnader får 
endast omfatta de faktiska arbetstimmarna 
för de personer som direkt arbetar med 
åtgärden. Dokumentation om de faktiska 
arbetstimmarna ska tillhandahållas av 
deltagaren, normalt genom ett 
tidregistreringssystem. Tredje parter som 
arbetar med projektet i stödmottagarens 
lokaler får göra anspråk på faktiska 
arbetstimmar som de arbetat med 
projektet.

Or. en

Ändringsförslag 507
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödberättigande personalkostnader får 
endast omfatta de faktiska arbetstimmarna 
för de personer som direkt arbetar med 
åtgärden. Dokumentation om de faktiska 
arbetstimmarna ska tillhandahållas av 
deltagaren, normalt genom ett 
tidregistreringssystem.

1. Stödberättigande personalkostnader får 
endast omfatta de faktiska arbetstimmarna 
för de personer som direkt arbetar med 
åtgärden. Dokumentation om de faktiska 
arbetstimmarna ska tillhandahållas av 
deltagaren, i enlighet med deltagarens eget 
officiella tidregistreringssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 508
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödberättigande personalkostnader får 
endast omfatta de faktiska arbetstimmarna 
för de personer som direkt arbetar med 
åtgärden. Dokumentation om de faktiska 
arbetstimmarna ska tillhandahållas av 
deltagaren, normalt genom ett 
tidregistreringssystem.

1. Stödberättigande personalkostnader får 
endast omfatta de faktiska arbetstimmarna 
för de personer som direkt arbetar med 
åtgärden. Dokumentation om den årliga 
produktiva tiden ska tillhandahållas av 
deltagaren, normalt genom ett 
registreringssystem som inrättats på 
grundval av varje stödmottagares gängse 
beräkningspraxis.

Or. fr

Ändringsförslag 509
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödberättigande personalkostnader får
endast omfatta de faktiska arbetstimmarna 
för de personer som direkt arbetar med 
åtgärden. Dokumentation om de faktiska 
arbetstimmarna ska tillhandahållas av 
deltagaren, normalt genom ett 
tidregistreringssystem.

1. Stödberättigande personalkostnader ska
omfatta arbetstimmarna för de personer 
som direkt arbetar med åtgärden. 

Or. en

Ändringsförslag 510
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För personer som arbetar endast för 
åtgärden krävs ingen tidregistrering. I 
sådana fall ska deltagaren underteckna 
en försäkran om att personen i fråga har 
arbetat endast för åtgärden

2. Det årliga antalet produktiva timmar 
som får användas av stödmottagaren bör 
fastställas genom 
a) en standard som fastställs av 
kommissionen eller 
 b) en standard som fastställs av 
stödmottagaren och godkänns av 
kommissionen eller  
c) de faktiska produktiva timmarna.

Or. en

Ändringsförslag 511
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För personer som arbetar endast för 
åtgärden krävs ingen tidregistrering. I 
sådana fall ska deltagaren underteckna en 
försäkran om att personen i fråga har 
arbetat endast för åtgärden

2. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 512
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Dokumentation om arbetstimmarna 
ska tillhandahållas av deltagaren, normalt 
genom ett tidregistreringssystem. För 
personer som arbetar endast för åtgärden 
krävs ingen tidregistrering. I sådana fall 
ska deltagaren underteckna en försäkran 
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om att personen i fråga har arbetat endast 
för åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 513
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stödmottagaren ska kunna använda 
samma redovisningsmetod för att ange 
indirekta kostnader konsekvent för alla 
åtgärder inom Horisont 2020 som 
stödmottagaren deltar i.

Or. en

Ändringsförslag 514
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet samt det årliga 
antalet produktiva timmar som ska 
användas för beräkningen av timkostnaden 
för personal.

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet som får 
innehålla ett enda dokument som 
fastställer universitetets/den rättsliga 
enhetens grad av deltagande av 
forskare/deltagare i projektet. Det årliga 
antalet produktiva timmar som ska 
användas för beräkningen av timkostnaden 
för personal ska bygga på varje deltagares 
egna gängse redovisnings- och 
förvaltningsprinciper och relevanta 
nationella bestämmelser, och får 
uttryckas i procent av arbetstiden.

Or. en

Ändringsförslag 515
Lambert van Nistelrooij
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet samt det årliga 
antalet produktiva timmar som ska 
användas för beräkningen av 
timkostnaden för personal.

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet.

Or. en

Motivering

De produktiva timmarna måste fastställas enligt stödmottagarens standardprinciper för 
redovisning med hänsyn till verksamhetseffektivitet. Om de produktiva timmarna omfattades 
av bidragsavtalet skulle en särskild timkostnad för personal för varje persons eller avdelnings 
projekt behöva beräknas för alla de år som projektet pågår.  Detta skulle kunna leda till 
parallella timkostnader för en person eller en avdelning för ett budgetår. Detta är inte en 
förenkling utan en komplikation som kan ge upphov till misstag och som måste förhindras.

Ändringsförslag 516
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet samt det årliga 
antalet produktiva timmar som ska 
användas för beräkningen av 
timkostnaden för personal.

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet samt en 
möjlighet att beräkna timkostnaden för 
personal på grundval av ett fastställt antal 
årliga produktiva timmar.

Or. en

Motivering

Det behövs klarhet och flexibilitet eftersom texten i sin ursprungliga lydelse antyder att 
samma antal timmar kommer att användas av varje deltagare i ett projekt.

Ändringsförslag 517
Hermann Winkler
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet samt det årliga 
antalet produktiva timmar som ska 
användas för beräkningen av timkostnaden 
för personal.

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet samt det årliga 
antalet produktiva timmar som ska 
användas för beräkningen av timkostnaden 
för personal. Deltagarnas gängse 
redovisningspraxis får gälla i övrigt.

Or. de

Ändringsförslag 518
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet samt det årliga 
antalet produktiva timmar som ska 
användas för beräkningen av timkostnaden 
för personal.

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet samt det årliga 
antalet produktiva timmar som ska 
användas för beräkningen av timkostnaden 
för personal, om nationella myndigheter 
eller nationella finansieringsorgan i det 
land där deltagaren har sitt säte inte har 
godkända standarder för deltagarens 
årliga antal produktiva timmar.

Or. de

Ändringsförslag 519
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
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för tidregistreringssystemet samt det 
årliga antalet produktiva timmar som ska 
användas för beräkningen av 
timkostnaden för personal.

för systemet för registrering av produktiv 
tid. 

Or. fr

Ändringsförslag 520
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet samt det årliga 
antalet produktiva timmar som ska 
användas för beräkningen av 
timkostnaden för personal.

3. Bidragsavtalet ska innehålla minimikrav 
för tidregistreringssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 521
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De årliga produktiva timmarna ska 
fastställas genom stödmottagarens gängse 
metoder, som antagits genom interna 
formella akter, i överensstämmelse med 
den nationella lagstiftningen.

Or. en

Motivering

För att verkligen förenkla förfarandena, undvika diskussion med revisorerna och säkerställa 
att alla metoder godtas, ska alla beslut antas genom interna akter och överensstämma med 
nationell lagstiftning.
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Ändringsförslag 522
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personalkostnader för ägarna av små och 
medelstora företag och fysiska personer 
utan lön

Personalkostnader

Or. en

Ändringsförslag 523
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personalkostnader för ägarna av små och 
medelstora företag och fysiska personer 
utan lön

Personalkostnader

Or. en

Ändringsförslag 524
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ägarna till små och medelstora företag 
som inte erhåller lön och andra fysiska 
personer som inte erhåller lön får debitera 
personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader.

Personalkostnader får debiteras på 
grundval av enhetskostnader.

Or. en
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Motivering

Möjligheten att debitera personalkostnader på grundval av enhetskostnader bör tillämpas 
inom hela Horisont 2020 som ett medel för att det ska gå att genomföra förslaget om att 
utjämna löneskillnaderna mellan forskare, förverkliga den inre marknaden för forskare och 
vända kompetensflykten till kompetensrörlighet.

Ändringsförslag 525
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ägarna till små och medelstora företag 
som inte erhåller lön och andra fysiska 
personer som inte erhåller lön får debitera 
personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader.

Personalkostnader får debiteras på 
grundval av enhetskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 526
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ägarna till små och medelstora företag 
som inte erhåller lön och andra fysiska 
personer som inte erhåller lön får debitera
personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader.

Personalkostnader får debiteras på 
grundval av enhetskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 527
Jean-Pierre AudyFörslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel X i förordning 
(EU) nr XX (budgetförordningen) får 
kommissionen fastställa metoder för att 
bestämma enhetskostnader på grundval av

1. I enlighet med artikel X i förordning 
(EU) nr XX (budgetförordningen) får 
kommissionen fastställa metoder för att 
bestämma enhetskostnader på grundval av

(a) statistiska data eller liknande objektiva 
medel,

(a) statistiska data eller liknande objektiva 
medel,

(b) historiska data om deltagaren. (b) historiska data om deltagaren.

Efter det att en överenskommelse nåtts om 
enhetskostnaderna behövs ingen 
verifiering av att de faktiskt uppkommit.

Or. xm

Motivering

Enhetskostnaderna får inte ifrågasättas retroaktivt, när kommissionen och deltagaren har 
kommit överrens om dem på förhand.

Ändringsförslag 528
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) historiska data om deltagaren. (b) historiska data om deltagarna.

Or. ro

Ändringsförslag 529
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direkta stödberättigande 
personalkostnader kan finansieras på 

2. Direkta stödberättigande 
personalkostnader kan finansieras på 
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grundval av enhetskostnader som fastställts 
i enlighet med deltagarens vanliga praxis 
för kostnadsredovisning, under 
förutsättning att de uppfyller följande 
kumulativa kriterier:

grundval av enhetskostnader som fastställts 
som referensnivåer för olika kategorier av 
forskare, vilka årligen uppdateras av 
kommissionen. Nivåerna ska skilja sig åt 
mellan länderna och ska erhållas genom 
att man tillämpar 
korrigeringskoefficienterna för 
levnadskostnaderna i landet.
 Enhetskostnaderna måste uppfylla:

Or. en

Ändringsförslag 530
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direkta stödberättigande 
personalkostnader kan finansieras på 
grundval av enhetskostnader som fastställts 
i enlighet med deltagarens vanliga praxis 
för kostnadsredovisning, under 
förutsättning att de uppfyller följande 
kumulativa kriterier:

2. Direkta stödberättigande 
personalkostnader kan finansieras på 
grundval av enhetskostnader som fastställts 
som referensnivåer för olika kategorier av 
forskare, vilka årligen uppdateras av 
kommissionen. Nivåerna ska skilja sig åt 
mellan länderna och ska erhållas genom 
att man tillämpar 
korrigeringskoefficienterna för 
levnadskostnaderna i landet. 
Enhetskostnaderna måste uppfylla
följande kumulativa kriterier:

Or. en

Motivering

Möjligheten att debitera personalkostnader på grundval av enhetskostnader bör tillämpas 
inom hela Horisont 2020 som ett medel för att det ska gå att genomföra förslaget om att 
utjämna löneskillnaderna mellan forskare, genom att endast deras kompetens och projektens 
transnationella karaktär beaktas.
 En sådan modell skulle bidra till förverkligandet av den inre marknaden för forskare och 
vända kompetensflykt till kompetensrörlighet. Den enkla modell i det sjunde ramprogrammet 
vilken redan tillämpas för ägare av små och medelstora företag som inte uppbär någon lön 
skulle kunna användas som utgångspunkt för framtagandet av en sådan modell.
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Ändringsförslag 531
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direkta stödberättigande 
personalkostnader kan finansieras på 
grundval av enhetskostnader som 
fastställts i enlighet med deltagarens 
vanliga praxis för kostnadsredovisning, 
under förutsättning att de uppfyller 
följande kumulativa kriterier:

2. Direkta stödberättigande 
personalkostnader kan finansieras på 
grundval av enhetskostnader som 
referensnivåer för olika 
forskarkategorier, vilka årligen 
uppdateras av kommissionen. Nivåerna 
ska skilja sig åt mellan länderna och ska 
erhållas genom att man tillämpar 
korrigeringskoefficienterna för 
levnadskostnaderna i landet. 
Enhetskostnaderna måste uppfylla:

Or. en

Ändringsförslag 532
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på 
grundval av budgeterade eller 
uppskattade delar enligt de villkor som 
fastställs av kommissionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 533
Romana Jordan
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på 
grundval av budgeterade eller 
uppskattade delar enligt de villkor som 
fastställs av kommissionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 534
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på 
grundval av budgeterade eller 
uppskattade delar enligt de villkor som 
fastställs av kommissionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 535
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 

(a) De är beräknade på grundval av en 
standardskala som fastställs av 
kommissionen för alla medlemsstater.
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räkenskaper vilka kan justeras på 
grundval av budgeterade eller 
uppskattade delar enligt de villkor som 
fastställs av kommissionen.

Or. ro

Ändringsförslag 536
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på 
grundval av budgeterade eller 
uppskattade delar enligt de villkor som 
fastställs av kommissionen.

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 537
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på 
grundval av budgeterade eller 
uppskattade delar enligt de villkor som 
fastställs av kommissionen.

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper.

Or. en

Motivering

Stödmottagarna måste kunna lita på att deras enhetskostnader godtas när dessa bygger på 
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och beräknas enligt stödmottagarens gängse redovisningsprinciper och förvaltningspraxis. 
Annars skulle de behöva inrätta och upprätthålla ett parallellt kostnadsredovisningssystem. 
Satsen som innehåller bestämmelser om produktiva timmar måste strykas i enlighet med 
ändringarna av artikel 25 (se även motiveringen till ändringarna av artikel 25.)

Ändringsförslag 538
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på grundval 
av budgeterade eller uppskattade delar 
enligt de villkor som fastställs av 
kommissionen.

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på grundval 
av budgeterade eller uppskattade delar 
enligt stödmottagarens gängse 
redovisningspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 539
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på grundval 
av budgeterade eller uppskattade delar 
enligt de villkor som fastställs av 
kommissionen.

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på grundval 
av budgeterade eller uppskattade delar 
enligt stödmottagarens gängse 
redovisningspraxis.

Or. de

Ändringsförslag 540
Norbert Glante
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på grundval 
av budgeterade eller uppskattade delar 
enligt de villkor som fastställs av 
kommissionen.

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på grundval 
av budgeterade eller uppskattade delar 
enligt de villkor som fastställs av 
kommissionen. Grundvalen ska dock vara 
erkännande av deltagarnas gängse 
redovisningspraxis.

Or. de

Motivering

Erkännande av de nationella redovisningsföreskrifterna, som skiljer sig stort inom EU, 
skapar tillförlitlighet i fråga om ersättningsnivåer för deltagarna och förhindrar 
komplicerade omräkningssätt.

Ändringsförslag 541
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De uppfyller bestämmelserna i artikel 
23.

(b) Bestämmelserna i artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 542
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De uppfyller bestämmelserna i artikel 
23.

(b) Bestämmelserna i artikel 23.
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Or. en

Ändringsförslag 543
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De uppfyller kravet avseende icke-
vinstdrivande och undvikande av 
dubbelfinansiering av kostnader.

(c) Icke-vinstdrivande och undvikande av 
dubbelfinansiering av kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 544
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De uppfyller kravet avseende icke-
vinstdrivande och undvikande av 
dubbelfinansiering av kostnader.

(c) Icke-vinstdrivande och undvikande av 
dubbelfinansiering av kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 545
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De är beräknade med beaktande av
bestämmelserna om produktiva timmar i 
artikel 25.

(d) Bestämmelserna om produktiva timmar 
i artikel 25.
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Or. en

Ändringsförslag 546
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De är beräknade med beaktande av
bestämmelserna om produktiva timmar i 
artikel 25.

(d) Bestämmelserna om produktiva timmar 
i artikel 25.

Or. en

Ändringsförslag 547
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intyget om redovisningen ska omfatta det 
totala bidragsbelopp som en deltagare 
begär i form av ersättning för faktiska 
kostnader och på grundval av 
enhetskostnader enligt artikel 27.2. Intyget 
ska lämnas in endast om beloppet är lika 
med eller större än EUR 325 000 vid tiden 
för begäran om slutbetalning av bidraget.

Intyget om redovisningen ska omfatta det 
totala bidragsbelopp som en deltagare 
begär i form av ersättning för faktiska 
kostnader och på grundval av 
enhetskostnader enligt artikel 27.2. Intyget 
ska lämnas in endast om beloppet är lika 
med eller större än EUR 375 000 vid tiden 
för begäran om slutbetalning av bidraget.

Or. en

Motivering

I enlighet med en förenklingsprincip bör tröskeln i det nuvarande ramprogrammet som 
fastställts till nivån 375 000 inte sänkas i Horisont 2020.

Ändringsförslag 548
Vicky Ford



PE492.763v03-00 80/97 AM\909709SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intyget om redovisningen ska omfatta det 
totala bidragsbelopp som en deltagare 
begär i form av ersättning för faktiska 
kostnader och på grundval av 
enhetskostnader enligt artikel 27.2. Intyget 
ska lämnas in endast om beloppet är lika 
med eller större än EUR 325 000 vid tiden 
för begäran om slutbetalning av bidraget.

Intyget om redovisningen ska omfatta det 
totala bidragsbelopp som en deltagare 
begär i form av ersättning för faktiska 
kostnader och på grundval av 
enhetskostnader enligt artikel 27.2. Intyget 
ska lämnas in endast om beloppet är lika 
med eller större än EUR 375 000 vid tiden 
för begäran om slutbetalning av bidraget.

Or. en

Motivering

Den nuvarande tröskeln för ett intyg om redovisning är EUR 375 000.

Ändringsförslag 549
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intyget om redovisningen ska omfatta det 
totala bidragsbelopp som en deltagare 
begär i form av ersättning för faktiska 
kostnader och på grundval av 
enhetskostnader enligt artikel 27.2. Intyget 
ska lämnas in endast om beloppet är lika 
med eller större än EUR 325 000 vid tiden 
för begäran om slutbetalning av bidraget.

Intyget om redovisningen ska omfatta det 
totala bidragsbelopp som en deltagare 
begär i form av ersättning för faktiska 
kostnader och på grundval av 
enhetskostnader enligt artikel 27.2. Intyget 
ska lämnas in endast om beloppet är lika 
med eller större än EUR 375 000 vid tiden 
för begäran om slutbetalning av bidraget.

Or. en

Motivering

Den föreslagna minskningen av tröskeln för revision från 375 000 euro i sjunde 
ramprogrammet till 325 000 euro i Horisont 2020 skulle sannolikt flytta resurserna från 
forskning till administration.
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Ändringsförslag 550
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader kan lämna ett intyg om 
metoden till kommissionen. Metoden ska 
uppfylla villkoren i artikel 27.2 och 
uppfylla kraven i bidragsavtalet.

1. Deltagare som beräknar direkta 
personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader, och/eller debiterar
indirekta kostnader på grundval av 
indirekta stödberättigande kostnader som 
faktiskt uppstått, kan lämna ett intyg om 
metoden till kommissionen. Metoden ska 
uppfylla villkoren i artikel 27.2.

Or. de

Motivering

Deltagare som redan tillämpar en nationellt godkänd, transparent och granskningsbar metod 
bör ha möjlighet att få intyg om denna metod. Om nationellt erkända metoder godkänns, 
skapas säkerhet för deltagaren. Deltagare som beräknar och debiterar direkta 
personalkostnader på grundval av enhetskostnader kan lämna ett intyg om metoden till 
kommissionen. Metoden ska uppfylla villkoren i artikel 27.2 och kraven i bidragsavtalet.

Ändringsförslag 551
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader kan lämna ett intyg om 
metoden till kommissionen. Metoden ska 
uppfylla villkoren i artikel 27.2 och 
uppfylla kraven i bidragsavtalet.

1. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader, eller deltagare som 
debiterar indirekta stödberättigande 
kostnader som faktiskt uppstått, ska lämna
ett intyg om metoden till kommissionen. 
Kommissionen ska godkänna ett sådant 
intyg om det uppfyller villkoren i
artiklarna 24.1a eller 27.2.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag främjar intyg för deltagare som redan tillämpar en erkänd, transparent 
och granskningsbar metod. Under förutsättning att nationellt godkända metoder skulle 
erkännas och kostnader ersättas skulle det inte skada att göra detta till en skyldighet, det 
skulle bara säkerställa att deltagarna är på den säkra sidan när det gäller deras metod.

Ändringsförslag 552
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader kan lämna ett intyg om 
metoden till kommissionen. Metoden ska 
uppfylla villkoren i artikel 27.2 och 
uppfylla kraven i bidragsavtalet.

1. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader, eller ersättning för 
stödberättigande kostnader som faktiskt 
uppstått, ska lämna ett intyg om metoden 
till kommissionen. Metoden ska uppfylla 
villkoren i artikel 27.2. 

Or. en

Ändringsförslag 553
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader kan lämna ett intyg om 
metoden till kommissionen. Metoden ska 
uppfylla villkoren i artikel 27.2 och 
uppfylla kraven i bidragsavtalet.

1. Deltagarna kan lämna ett intyg om 
metoden till kommissionen. Metoden ska 
uppfylla villkoren i artiklarna 23, 25 och, 
vid behov, 27.2 och uppfylla kraven i 
bidragsavtalet.

Or. xm

Motivering

Möjligheten att använda ett intyg om metod ska inte vara begränsad till deltagare som 
tillämpar enhetskostnader. Alla deltagare ska kunna utnyttja denna möjlighet.
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Ändringsförslag 554
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader kan lämna ett intyg om 
metoden till kommissionen. Metoden ska 
uppfylla villkoren i artikel 27.2 och 
uppfylla kraven i bidragsavtalet.

1. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta personalkostnader på grundval av 
de enhetskostnader som avses i artikel 
27.1 b kan lämna ett intyg om metoden till 
kommissionen. Metoden ska uppfylla 
villkoren i artikel 27.2 och uppfylla kraven 
i bidragsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 555
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen godkänner ett intyg 
om metoden, ska detta vara giltigt för alla 
åtgärder som finansieras enligt förordning 
(EU) nr [Horisont 2020] och deltagaren ska 
beräkna och debitera kostnader på denna 
grundval.

2. När kommissionen undersöker intyg 
om metoden bör den ta full hänsyn till 
gängse redovisningspraxis. Om 
kommissionen godkänner ett intyg om 
metoden, ska detta vara giltigt för alla 
åtgärder som finansieras enligt förordning 
(EU) nr [Horisont 2020] och deltagaren ska 
beräkna och debitera kostnader på denna 
grundval. Så snart som kommissionen har 
godkänt ett intyg om metoden ska det inte 
vara möjligt att tillskriva stödmottagaren 
eventuella systemfel eller återkommande 
fel kopplade till stödmottagarens metod.

Or. xm

Motivering

När kommissionen granskar ett intyg om metod i avsikt att godkänna eller inte godkänna det 
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bör den ta hänsyn till deltagarnas gängse redovisningspraxis. Kommissionen får heller inte 
klandra deltagare vars intyg om metod den har godkänt, för systemfel kopplade till deras 
metod. 

Ändringsförslag 556
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta kostnader på grundval av de 
nivåer som godkänts av de nationella 
myndigheterna för jämförbara 
verksamheter ska lämna ett intyg om 
metoden för kostnadsberäkning till 
kommissionen, som har upprättats av en 
oberoende revisor.

Or. en

Ändringsförslag 557
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På begäran av kommissionen, 
revisionsrätten eller Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf), ska den 
revisor som levererar intyget om 
redovisningen och om metoden ge tillgång 
till handlingar och revisionshandlingar på 
grundval av vilka ett intyg om 
redovisningarna har utfärdats.

2. Kommissionen och revisionsrätten ska 
godkänna de intyg som avses i punkt 1, 
såvida deras vederhäftighet inte rimligen 
kan betvivlas. På begäran av 
kommissionen, revisionsrätten eller 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf), ska den revisor som levererar 
intyget om redovisningen och om metoden 
ge tillgång till handlingar och 
revisionshandlingar på grundval av vilka 
ett intyg om redovisningarna har utfärdats.

Or. en
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Ändringsförslag 558
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En åtgärd som fått bidrag från unionens 
budget kan också beviljas ett bidrag på 
grundval av förordning (EU) nr XX/XX 
(Horisont 2020), under förutsättning att 
bidragen inte täcker samma kostnadsposter.

En åtgärd som fått bidrag från unionens 
budget kan också beviljas ett bidrag på 
grundval av förordning (EU) nr XX/XX 
(Horisont 2020), under förutsättning att 
bidragen inte täcker samma kostnadsposter.
Detta gäller särskilt bidrag från 
strukturfonderna.

Or. de

Ändringsförslag 559
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En åtgärd som fått bidrag från unionens 
budget kan också beviljas ett bidrag på 
grundval av förordning (EU) nr XX/XX 
(Horisont 2020), under förutsättning att 
bidragen inte täcker samma kostnadsposter.

En åtgärd som fått bidrag från unionens 
budget kan också beviljas ett bidrag på 
grundval av förordning (EU) nr XX/XX 
(Horisont 2020), under förutsättning att 
bidragen skapar ett mervärde för 
forskning och innovation och inte täcker 
samma kostnadsposter.

Or. de

Motivering

Det måste föreskrivas i reglerna om deltagande att medel från Horisont 2020 får utnyttjas 
endast om de åtgärder som stöds också omfattar en verklig forsknings- och innovationsdel. 
Det måste föreskrivas i reglerna om deltagande att bidrag från Horisont 2020 får användas 
kumulativt endast om den stödda åtgärden också omfattar en verklig forsknings- och 
innovationsdel. 

Ändringsförslag 560
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Priser

Unionsfinansiering kan utformas som 
priser enligt definitionen i avdelning VII i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 561
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Upphandling, förkommersiell 

upphandling 
och offentlig upphandling av innovativa 

lösningar
1. Varje upphandling som utförs av 
kommissionen för egen räkning eller 
tillsammans med medlemsstater ska 
omfattas av reglerna för offentlig 
upphandling som fastställs i förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen] 
och förordning (EU) nr XX/XX [den 
delegerade förordningen].
2.
Unionsfinansiering kan utformas som 
förkommersiell upphandling eller 
upphandling av innovativa lösningar som 
utförs av kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet för egen räkning 
eller tillsammans med upphandlande 
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myndigheter från medlemsstaterna och 
associerade länder.
Upphandlingsförfarandena
(a) ska följa principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering, likabehandling, sund 
ekonomisk förvaltning, proportionalitet 
och konkurrensregler, och i tillämpliga 
fall med direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG 
och 2009/81/EG eller, om kommissionen 
agerar för egen räkning, med förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen],
(b) får föreskriva särskilda villkor, 
exempelvis att den upphandlade 
verksamheten för förkommersiell 
upphandling endast får utföras inom 
medlemsstaternas territorium eller i 
länder som är associerade till Horisont 
2020, om detta är motiverat av målen för 
åtgärden,
(c) får tillåta att flera kontrakt beviljas 
genom samma förfarande (flera 
leverantörer),
(d) ska föreskriva tilldelning av kontrakt 
till den eller de anbudsgivare som har det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 562
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje upphandling som utförs av 
kommissionen för egen räkning eller 
tillsammans med medlemsstater ska 
omfattas av reglerna för offentlig 
upphandling som fastställs i förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen] 
och förordning (EU) nr XX/XX [den 

utgår
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delegerade förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 563
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionsfinansiering kan utformas som 
förkommersiell upphandling eller 
upphandling av innovativa lösningar som 
utförs av kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet för egen räkning 
eller tillsammans med upphandlande 
myndigheter från medlemsstaterna och 
associerade länder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 564
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlingsförfarandena utgår
(a) ska följa principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering, likabehandling, sund 
ekonomisk förvaltning, proportionalitet 
och konkurrensregler, och i tillämpliga 
fall med direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG 
och 2009/81/EG eller, om kommissionen 
agerar för egen räkning, med förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen],
(b) får föreskriva särskilda villkor, 
exempelvis att den upphandlade 
verksamheten för förkommersiell 
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upphandling endast får utföras inom 
medlemsstaternas territorium eller i 
länder som är associerade till Horisont 
2020, om detta är motiverat av målen för 
åtgärden,
(c) får tillåta att flera kontrakt beviljas 
genom samma förfarande (flera 
leverantörer),
(d) ska föreskriva tilldelning av kontrakt 
till den eller de anbudsgivare som har det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 565
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ska följa principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering, likabehandling, sund 
ekonomisk förvaltning, proportionalitet 
och konkurrensregler, och i tillämpliga 
fall med direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG 
och 2009/81/EG eller, om kommissionen 
agerar för egen räkning, med förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen],

utgår

Or. en

Ändringsförslag 566
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ska följa principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering, likabehandling, sund 
ekonomisk förvaltning, proportionalitet 
och konkurrensregler, och i tillämpliga fall 

(a) ska följa principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering, jämställdhet, 
likabehandling, sund ekonomisk 
förvaltning, proportionalitet och 
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med direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 
2009/81/EG eller, om kommissionen 
agerar för egen räkning, med förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen],

konkurrensregler, och i tillämpliga fall med 
direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 
2009/81/EG eller, om kommissionen 
agerar för egen räkning, med förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen],

Or. en

Ändringsförslag 567
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) får föreskriva särskilda villkor, 
exempelvis att den upphandlade 
verksamheten för förkommersiell 
upphandling endast får utföras inom 
medlemsstaternas territorium eller i 
länder som är associerade till Horisont 
2020, om detta är motiverat av målen för 
åtgärden,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 568
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får tillåta att flera kontrakt beviljas 
genom samma förfarande (flera 
leverantörer),

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 569
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) ska föreskriva tilldelning av kontrakt 
till den eller de anbudsgivare som har det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 570
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Finansieringsinstrument

1. Finansieringsinstrument kan ta någon 
av de former som avses i och ska 
genomföras i enlighet med [avdelning 
VIII] i förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] och får kombineras 
med bidrag som finansieras genom 
unionens budget, inklusive genom 
Horisont 2020.
2. I enlighet med artikel [18.2] i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] ska intäkter och 
återbetalningar som genereras av ett 
finansieringsinstrument inrättat enligt 
förordning (EU) nr XX/XX [Horisont 
2020] anvisas till det 
finansieringsinstrumentet.
3. Intäkter och återbetalningar som 
genereras av den finansieringsfacilitet 
med riskdelning som inrättats enligt 
beslut nr 1982/2006/EG och den första 
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delen av det instrument för innovativa 
små och medelstora företag med hög 
tillväxt (GIF1) som inrättats enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1639/2006/EG ska anvisas till det 
efterföljande finansieringsinstrumenten 
enligt förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 571
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsinstrument kan ta någon 
av de former som avses i och ska 
genomföras i enlighet med [avdelning 
VIII] i förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] och får kombineras 
med bidrag som finansieras genom 
unionens budget, inklusive genom 
Horisont 2020.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 572
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsinstrument kan ta någon av 
de former som avses i och ska genomföras 
i enlighet med [avdelning VIII] i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] och får kombineras 
med bidrag som finansieras genom 

1. Finansieringsinstrument kan ta någon av 
de former som avses i och ska genomföras 
i enlighet med [avdelning VIII] i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] och får kombineras 
med bidrag som finansieras genom 
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unionens budget, inklusive genom Horisont 
2020.

unionens budget, inklusive genom Horisont 
2020 och Cosme.
Finansieringsinstrument får också 
kombineras med strukturfonderna samt 
med nationella och regionala 
finansieringsinstrument och fonder.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att möjligheten att kombinera olika typer av EU-bidrag med 
finansieringsinstrument omnämns.

Ändringsförslag 573
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Intäkter och återbetalningar som 
genereras av den finansieringsfacilitet 
med riskdelning som inrättats enligt 
beslut nr 1982/2006/EG och den första 
delen av det instrument för innovativa 
små och medelstora företag med hög 
tillväxt (GIF1) som inrättats enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut nr
1639/2006/EG ska anvisas till det 
efterföljande finansieringsinstrumenten 
enligt förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 574
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen bör överväga att införa 
en nyare version av handlingsplanen för 
riskkapital utöver den nya 
budgetförordningen.

Or. en

Motivering

Fjorton år efter den första handlingsplanen för riskkapital är det nu dags att kommissionen 
tar fram en nyare version för att visa ytterligare engagemang för att förbättra situationen för 
de små och medelstora företagen och för skapandet av arbetstillfällen.

Ändringsförslag 575
Philippe Lamberts

Förslag till förordning
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Artikel 36a
Offentlig-privata partnerskap
1. Horisont 2020 får genomföras genom 
offentlig-privata partnerskap där alla 
berörda parter åtar sig att stödja 
utvecklingen och genomförandet före det 
konkurrensutsatta stadiet av forsknings-
och innovationsverksamhet av strategisk 
betydelse för unionens konkurrenskraft 
och industriella ledarskap eller för 
hanteringen av särskilda 
samhällsutmaningar.
2. Finansiella bidrag från unionen till 
gemensamma företag som bildats på 
grundval av artikel 187 i EUF-fördraget 
inom ramen för sjunde ramprogrammet, 
med förbehåll för ändring av de 
grundläggande rättsakterna för dem, och 
till andra finansieringsorgan som avses i 
artikel [55.1 b v eller vii] i förordning 
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(EU) nr XX/2012 [nya 
budgetförordningen] ska bli föremål för 
en kostnadsnyttoanalys och en grundlig 
utvärdering av hur de förvaltas och 
fungerar med hänsyn till kriterierna om 
öppenhet, transparens, effektivitet och 
ändamålsenlighet och under förutsättning 
att de uppfyller de kriterier som fastställs i 
punkt 3.
3. I undantagsfall ska nya offentlig-
privata partnerskap upprättas, då 
omfattningen av de eftersträvade målen 
kräver en sådan modell och om det kan 
visas att inga andra former av 
partnerskap eller finansieringsinstrument 
uppfyller de eftersträvade målen eller 
skapar de nödvändiga 
hävstångseffekterna och deltagande av 
aktörer.
4. Inga nya offentlig-privata partnerskap 
kommer att inrättas på grundval av artikel 
187 i EUF-fördraget.
5. Offentlig-privata partnerskap kan 
fastställas och inrättas och ska bedrivas 
på ett öppet och transparent sätt. Alla nya 
inrättanden ska baseras på samtliga 
följande kriterier:
a) Bevisat mervärde av åtgärder på 
unionsnivå.
b) I vilken omfattning effekternas kan 
åtgärda frågor om samhälle, hållbarhet 
eller industrins konkurrenskraft.
c) Alla parters långsiktiga engagemang på 
grundval av en gemensam vision och 
tydligt definierade mål; särskilt det 
finansiella engagemanget, inklusive 
pengar från deltagare i den privata 
sektorn.
d) En tydlig definition av uppgifterna och 
ansvaret för varje part och överenskomna 
viktiga resultatindikatorer under den 
valda perioden.
e) Demonstrera ett öppet, transparent och 
deltagarorienterat styrningssystem och 
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principer om sund ekonomisk förvaltning.
f) Engagemang i aktiviteter där 
integration av kunskapstriangeln 
garanteras: utbildning, forskning och 
innovation.
6. Kommissionen ska genomföra en 
omfattande utvärdering och bedömning 
av hur de pilotpartnerskap som inrättats 
inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet (gemensamma 
teknikplattformar, offentlig-privata 
partnerskap inom ramen för den 
ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa samt de kunskaps- och 
innovationsgrupper som inrättas av 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik) innan den befäster sitt stöd till 
befintliga projekt eller stöder inrättandet 
av ytterligare projekt. 
På grundval av utvärderingen och 
bedömningen kommer kommissionen 
under genomförandet av Horisont 2020 
att lämna in förslag om hur förvaltningen 
av och funktionen hos de offentlig-privata 
partnerskap som inrättats kan förbättras, i 
syfte att säkerställa att de inverkar mer 
effektivt och ändamålsenligt, att de 
fungerar öppet och transparent och att 
intressekonflikter undviks.
Bedömningen och översynen ska särskilt 
ta upp hur de små och medelstora 
företagen och forskningsorganisationerna 
påverkas, för att se till de engageras på ett 
bättre sätt i fastställandet av 
forskningsagendan och att de deltar.

Or. en

Ändringsförslag 576
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringen för en åtgärd får inte 
överstiga de totala stödberättigande 
kostnaderna minus intäkterna från 
åtgärden.

1. Finansieringen för en åtgärd ska ske i 
enlighet med alla de regler som fastställts 
inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet för forskning och 
innovation (FP7).

Or. en


