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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet Clean Sky 2
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0505),

– der henviser til artikel 187 og artikel 188, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0255/2013),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-
0000/2013),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […]/2013 af […] 2013 
om Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)7 

sigtes der mod at opnå øget indvirkning på 
forskning og innovation ved at kombinere 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
midler fra den private sektor i offentlig-

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […]/2013 af […] 2013 
om Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)7 

sigtes der mod at opnå øget indvirkning på 
forskning og innovation ved at kombinere 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
midler fra den private sektor i offentlig-
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private partnerskaber inden for centrale 
områder, hvor forskning og innovation kan 
bidrage til EU's overordnede mål om 
konkurrenceevne og hjælpe med at tackle 
samfundsmæssige udfordringer. EU's 
deltagelse i disse partnerskaber kan tage 
form af økonomiske bidrag til 
fællesforetagender, der oprettes på basis af 
artikel 187 i traktaten i henhold til 
afgørelse nr. 1982/2006/EF.

private partnerskaber inden for centrale 
områder, hvor forskning og innovation kan 
bidrage til EU's overordnede mål om 
konkurrenceevne, mobilisere private 
investeringer og hjælpe med at tackle 
samfundsmæssige udfordringer. Disse 
partnerskaber bør bygge på et langsigtet 
engagement, herunder et afbalanceret 
bidrag fra alle partnere, ligesom de bør 
være ansvarlige for at nå deres mål og på 
linje med EU's strategiske mål inden for 
forskning, udvikling og innovation. 
Partnerskaberne bør styres og fungere på 
en åben, gennemsigtig og effektiv måde, 
og give en lang række interesseparter, der 
er aktive på deres specifikke områder, 
mulighed for at deltage. EU's deltagelse i 
disse partnerskaber kan tage form af 
økonomiske bidrag til fællesforetagender, 
der oprettes på basis af artikel 187 i 
traktaten i henhold til afgørelse nr. 
1982/2006/EF.

__________________ __________________
7 EUT … [FP H2020]. 7 EUT … [FP H2020].

Or. en

(Se artikel 19 i Horisont 2020-forordningen).

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne om FTI'er, og de resultater, som disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr. 
…/2013 af … 2013 om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 (2014-
2020)8 bør der ydes yderligere støtte til 
fællesforetagender, der oprettes i henhold 
til afgørelse nr. 1982/2006/EF på de vilkår, 

(5) I henhold til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
2013 om oprettelse af Horisont 2020-
rammeprogrammet og Rådets afgørelse
(EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020 (2014-2020)8 bør der ydes 
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der anføres i afgørelse (EU) nr. …/2013. yderligere støtte til fællesforetagender, der 
oprettes i henhold til afgørelse nr. 
1982/2006/EF på de vilkår, der anføres i
forordningen og afgørelse (EU) nr. 
…/2013.

__________________ __________________
8 EUT ... [FP H2020]. 8 EUT ... [FP H2020].

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kun indføjes en henvisning til særprogrammet, men også til rammeprogrammet 
med henblik på at godtgøre overholdelse af rammeprogrammets artikel 19 og de deri fastsatte 
principper.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Fællesforetagendet Clean Sky, som 
blev etableret ved Rådets forordning (EF) 
nr. 71/2008 af 20. december 2007 om 
oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky9

opfylder sine målsætninger om at fremme 
ny forskning inden for rammerne af et 
offentlig-privat partnerskab, der gør det 
muligt for interessenterne inden for 
europæisk luftfart at gennemføre et 
langsigtet samarbejde. Rigtig mange små 
og mellemstore virksomheder (SMV'er) 
har deltaget i Clean Sky, idet omtrent 40 % 
af budgettet ved indkaldelser af forslag 
bevilges til disse. Den foreløbige 
evaluering10 af fællesforetagendet Clean 
Sky har vist, at det formår at fremme en 
udvikling i retning af opnåelse af de 
miljømæssige mål. Endvidere har det haft 
stort held med at sikre udbredt deltagelse i 
alle centrale brancher i EU og hos mange 
SMV'er. Det har ført til nye 
samarbejdsrelationer og gjort, at nye 
organisationer har deltaget. Dets 
forskningsområde bør derfor fortsat støttes 

(6) Fællesforetagendet Clean Sky, som 
blev etableret ved Rådets forordning (EF) 
nr. 71/2008 af 20. december 2007 om 
oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky9

opfylder sine målsætninger om at fremme 
ny forskning inden for rammerne af et 
offentlig-privat partnerskab, der gør det 
muligt for interessenterne inden for 
europæisk luftfart at gennemføre et 
langsigtet samarbejde. Rigtig mange små 
og mellemstore virksomheder (SMV'er) 
har deltaget i Clean Sky, idet omtrent 40 % 
af budgettet ved indkaldelser af forslag 
bevilges til disse. Den foreløbige 
evaluering10 af fællesforetagendet Clean 
Sky har vist, at det formår at fremme en 
udvikling i retning af opnåelse af de 
miljømæssige mål. Det har ført til nye 
samarbejdsrelationer og gjort, at nye 
organisationer har deltaget. Dets 
forskningsområde bør derfor fortsat støttes 
for at nå dets mål som fastsat i artikel 2 i 
denne forordning.
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for at nå dets mål som fastsat i artikel 2 i 
denne forordning.

__________________ __________________
9 EUT L 30 af 4.2.2008, s.1-20. 9 EUT L 30 af 4.2.2008, s.1-20.
10 SEK(2011)1072 endelig. 10 SEK(2011)1072 endelig.

Or. en

Begrundelse

Der er tale om en gentagelse. Deltagelsen af en bred vifte af interesseparter er ligeledes 
blevet identificeret som et af de områder, hvor der skal gøres mere. Teksten bør ikke antyde, 
at denne opgave allerede er løst.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Deres bidrag bør også vedrøre 
supplerende aktiviteter, der skal 
gennemføres af de private medlemmer som 
fastlagt i en supplerende aktivitetsplan. For 
at få et ordentligt overblik over 
løftestangseffekten bør disse supplerende 
aktiviteter vedrøre bidrag til det bredere 
fælles teknologiinitiativ Clean Sky.

(11) Deres bidrag bør også vedrøre 
supplerende aktiviteter, der skal 
gennemføres af de private medlemmer som 
fastlagt i en supplerende aktivitetsplan, og 
som skal fremlægges i en årlig rapport. 
For at få et ordentligt overblik over 
løftestangseffekten bør disse supplerende 
aktiviteter vedrøre bidrag til det bredere 
fælles teknologiinitiativ Clean Sky.

Or. en

(Se ændringsforslag til artikel 4, stk. 4).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Med forbehold af den foreløbige 
evaluering, der henvises til i artikel 11, og 
i henhold til artikel 26 i forordning nr. 
.../2013 [Horisont 2020-
rammeprogrammet], bør fælles 



PR\1007629DA.doc 9/28 PE522.765v01-00

DA

teknologiinitiativer som et særligt 
finansieringsinstrument for 
Horisont 2020 underkastes en 
tilbundsgående foreløbig vurdering, der 
bl.a. bør omfatte en analyse af deres 
åbenhed, gennemsigtighed og effektivitet.

Or. en

(Se artikel 26 i Horisont 2020-forordningen).

Begrundelse

Henvisningen er nødvendig for at tage højde for det endelige resultat af Horisont 2020-
forhandlingerne. Den afspejler ligeledes et andet vigtigt aspekt, som det lykkedes Europa-
Parlamentet at indføje i artikel 26 i Horisont 2020-forordningen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fællesforetagendet Clean Sky blev 
oprettet for en periode frem til den 31. 
december 2017. Fællesforetagendet Clean 
Sky 2 bør fortsat yde støtte til 
forskningsprogrammet Clean Sky ved at
udvide omfanget af aktiviteterne i henhold 
til ændrede bestemmelser. Overgangen fra 
fællesforetagendet Clean Sky til 
fællesforetagendet Clean Sky 2 bør 
tilpasses og synkroniseres med overgangen 
fra det syvende rammeprogram til Horisont 
2020-rammeprogrammet for at sikre 
optimal udnyttelse af den støtte, der er til 
rådighed til forskning. For at skabe juridisk 
sikkerhed og klarhed bør Rådets forordning
(EF) nr. 71/2008 derfor ophæves, og der 
bør fastsættes overgangsbestemmelser –

(20) Fællesforetagendet Clean Sky blev 
oprettet for en periode frem til den 31. 
december 2017. Fællesforetagendet Clean 
Sky 2 bør fortsat yde støtte til 
forskningsprogrammet Clean Sky ved at
gennemføre de resterende aktiviteter, der 
er fastlagt i forskningsprogrammet Clean 
Sky i henhold til bestemmelserne for 
fællesforetagendet Clean Sky. Overgangen 
fra fællesforetagendet Clean Sky til 
fællesforetagendet Clean Sky 2 bør 
tilpasses og synkroniseres med overgangen 
fra det syvende rammeprogram til Horisont 
2020-rammeprogrammet for at sikre 
optimal udnyttelse af den støtte, der er til 
rådighed til forskning. For at skabe juridisk 
sikkerhed og klarhed bør Rådets forordning
(EF) nr. 71/2008 derfor ophæves, og der 
bør fastsættes overgangsbestemmelser –

Or. en
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Begrundelse

Det bør præciseres, at fællesforetagendet Clean Sky 2 udelukkende skal gennemføre de 
resterende aktiviteter, der oprindeligt var planlagt frem til 2017 i henhold til 
forskningsprogrammet Clean Sky - og intet andet. De resterende aktiviteter skal følge de 
"gamle" bestemmelser for Clean Sky, mens Clean Sky 2's aktiviteter skal følge de "nye" 
bestemmelser. Eftersom der allerede er tale om en omstændelig proces, må der ikke foretages 
ændringer eller justeringer af de to regelsæt mellem 2014 og 2017.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af EU's 
støtteordninger til forskning og 
innovation, bør varigheden af alle 
offentlig-private partnerskaber finansieret 
under Horisont 2020 tilpasses 
rammeprogrammets varighed for at 
forhindre, at forskellige regelsæt løber 
parallelt samt undgå yderligere 
administrative byrder for deltagere og 
EU-organer i fremtiden. 

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) I lyset af grundforskningens 
betydning for nyskabende ideer, der 
muliggør fremtidig innovation, bør der 
iværksættes indkaldelser af forslag 
vedrørende F&U-samarbejdsprojekter på 
området for luftfartsforskning under 
Horisont 2020, som skal ses i tillæg til og 
parallelt med aktiviteterne i 
fællesforetagendet Clean Sky 2, herunder 
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forskning på niveauer af teknologisk 
beredskab på 1-4.

Or. en

Begrundelse

I henhold til Horisont 2020-forordningen skal F&U-aktiviteter, der er omfattet af FTI'er, 
ligeledes medtages i de regelmæssige indkaldelser af forslag vedrørende Horisont 2020-
arbejdsprogrammerne. For så vidt angår Clean Sky 2 foreslår ordføreren, at der gennemføres 
samarbejdsforskning parallelt med aktiviteterne i Clean Sky 2 med lavere niveauer af 
teknologisk beredskab med det formål at øge inddragelsen af universiteter og SMV'er i EU-
finansieret luftfartsforskning, sikre den rette balance mellem de lavere og højere niveauer af 
teknologisk beredskab, skabe et konkurrencedygtigt forskningsmiljø samt styrke fremtidig 
innovation.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20c) Da det er vigtigt at sikre fortsat 
innovation med henblik på at bevare 
konkurrenceevnen for Unionens
transportsektor og det tilsvarende høje
antal fælles teknologiinitiativer på dette 
område, bør bevillingerne til udfordringen 
"Intelligent, grøn og integreret transport" 
i søjlen for samfundsmæssige 
udfordringer under Horisont 2020 være 
omfattet af en tilbundsgående 
budgetvurdering og en mulig stigning i 
overensstemmelse med artikel 26 i 
Horisont 2020-forordningen. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom tre FTI'er skal finansieres under udfordringen Transport, herunder SESAR, Clean 
Sky 2 og formentlig Shift2Rail, er budgettet til denne udfordring særligt anstrengt, hvilket 
potentielt kan få en negativ indvirkning på samarbejdsforskningen på dette område. 
Ordføreren anbefaler derfor på det kraftigste, at der foretages en budgetgennemgang af 
udfordringen Transport i forbindelse med midtvejsevalueringen.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 20 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20d) Under behørig hensyntagen til de 
påtænkte synergier mellem Horisont 2020
og strukturfondene samt de relevante 
nationale og regionale F&U-
støtteprogrammer, bør Unionens regioner 
opfordres til at bidrage proaktivt til 
aktiviteterne i fællesforetagendet Clean 
Sky 2 ved f.eks. at yde finansiel støtte til 
relevant forskningsinfrastruktur, 
forberede forslag samt drage nytte af de 
relevante aktørers forskningsresultater 
eller netværksaktiviteter med det formål at 
styrke de regionale virkninger af Clean 
Sky 2-aktiviteterne og deres potentiale til 
at skabe arbejdspladser og vækst på 
regionalt plan.

Or. en

Begrundelse

Det lykkedes Europa-Parlamentet at få indført en ny artikel i Horisont 2020-
rammeforordningen, som eksplicit sikrer bedre synergi mellem Horisont 2020 og 
strukturfondene. FTI'er er således ingen undtagelse. Regionerne bør opfordres til at bidrage 
til aktiviteterne, navnlig i lyset af deres store potentiale til at styrke regionale klynger.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ om luftfart 
oprettes der herved et fællesforetagende (i 
det følgende benævnt "fællesforetagendet 
Clean Sky 2"), jf. EF-traktatens artikel 187, 
for perioden fra den 1. januar 2014 til den 
31. december 2024.

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ om luftfart 
oprettes der herved et fællesforetagende (i 
det følgende benævnt "fællesforetagendet 
Clean Sky 2"), jf. EF-traktatens artikel 187, 
for perioden fra den 1. januar 2014 til den 
31. december 2020.
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Or. en

(Se ændringsforslag til betragtning 20).

Begrundelse

Det parallelle system med to generationer af FTI'er, der foretager indkaldelser (med 
forskellige medlemmer, regler og budgetter), medfører administrative omkostninger, bidrager 
til kompleksiteten vedrørende EU-forskningsmidler og slører de faktiske finansieringsbeløb, 
der årligt afsættes. FTI'ernes varighed bør derfor tilpasses Horisont 2020 og de kommende 
rammeprogrammer. Hvis tidshorisonten for Clean Sky 2 afkortes, vil fællesforetagendet 
kunne klare sig med et reduceret budget uden at skulle revidere de planlagte aktiviteter.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Omfanget af aktiviteterne

1. For at opfylde målsætningerne i artikel 
2 kan Clean Sky 2-forskningsprogrammet 
finansiere F&U-aktiviteter med niveauer 
af teknologisk beredskab på 2-6.
2. Hvis Clean Sky 2-
forskningsprogrammet indebærer 
innovationsaktiviteter med niveauer af 
teknologisk beredskab på 7-8, skal 
finansieringssatserne for indirekte 
aktioner reduceres i henhold til reglerne 
for deltagelse [artikel 22]. 

Or. en

Begrundelse

Denne artikel har til hensigt at præcisere omfanget af aktiviteterne for fællesforetagendet 
Clean Sky 2, navnlig hvad angår de relevante niveauer af teknologisk beredskab, som er 
omfattet af forskningsprogrammet. Dette skal ses i lyset af den generelle opfattelse, at Clean 
Sky 2 opererer tæt på markedet, hvilket normalt ikke er tilfældet. Reglerne for deltagelse i 
Horisont 2020 indebærer ligeledes, at der i højere grad tages hensyn til konceptet niveau af
teknologisk beredskab til fastsættelse af finansieringsniveauet. Dette koncept er medtaget i 
denne artikel i form af finansieringssatser for indirekte aktioner.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det maksimale EU-bidrag, herunder 
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
Clean Sky 2 til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger udgør
1,8 mia. EUR. Bidraget betales gennem 
bevillingerne i det overordnede EU-budget, 
der bevilges til særprogrammet Horisont 
2020 til gennemførelse af Horisont 2020-
rammeprogrammet i overensstemmelse 
med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og 
artikel 60 og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 for organer som 
omhandlet i artikel 209 i samme 
forordning.

1. Det maksimale EU-bidrag, herunder 
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
Clean Sky 2 til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger udgør
1,575 mia. EUR. Bidraget betales gennem 
bevillingerne i det overordnede EU-budget, 
der bevilges til særprogrammet Horisont 
2020 til gennemførelse af Horisont 2020-
rammeprogrammet i overensstemmelse 
med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og 
artikel 60 og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 for organer som 
omhandlet i artikel 209 i samme 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at budgettet til fællesforetagendet Clean Sky 2 nedskæres med 12,5 % 
som følge af den samlede reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige 
finansielle ramme. Dette sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af 
samarbejdsforskning i transport på den ene side og finansiering af FTI'er på den anden side. 
Samme nedskæring bør finde anvendelse på de øvrige FTI'er. Ordføreren foreslår samtidig at 
afkorte Clean Sky 2's varighed med fire år, hvilket indebærer et fornyet budget i den næste 
flerårige finansielle ramme efter 2020.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at værdiansætte de 
bidrag, som er omhandlet i stk. 2, litra b), 
og punkt 15.3c i vedtægterne i bilag I, 
fastslås omkostningerne i henhold til de 
pågældende enheders sædvanlige 
regnskabspraksis ud fra de gældende 
internationale bogførings- og 
regnskabsstandarder. Omkostningerne 

4. Med henblik på at værdiansætte de 
bidrag, som er omhandlet i stk. 2, litra b), 
og punkt 15.3c i vedtægterne i bilag I, 
fastslås omkostningerne i henhold til de 
pågældende enheders sædvanlige 
regnskabspraksis ud fra de gældende 
internationale bogførings- og 
regnskabsstandarder. Værdiansættelsen 
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attesteres af en uafhængig ekstern 
revisor, som udnævnes af den pågældende 
enhed. Værdiansættelsen af bidragene 
skal kontrolleres af fællesforetagendet 
Clean sky 2. Hvis der fortsat findes 
usikkerhed, kan den revideres af 
fællesforetagendet Clean Sky 2.

af bidragene skal kontrolleres af 
fællesforetagendet Clean sky 2. Hvis der 
fortsat findes usikkerhed, kan den 
revideres af fællesforetagendet Clean Sky 
2. Den pågældende enhed offentliggør 
hvert år en rapport om sine supplerende 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

De supplerende aktiviteter, der skal gennemføres af de private medlemmer, er en velkommen 
tilføjelse til løftestangseffekten fra FTI, men de bør ikke være underlagt revision. De 
supplerende aktiviteter skal planlægges og offentliggøres hvert år og gennemføres i 
overensstemmelse hermed under betegnelsen bidrag i naturalier. Endelig skal beløbet på 
866,25 mio. EUR overholdes. Eftersom disse aktiviteter ikke er samfinansieret af EU, bør de 
fritages for kontrol, medmindre den sker gennem fællesforetagendet.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
fællesforetagendet Clean Sky 2. 
Kommissionen forelægger senest den 30. 
juni 2018 konklusionerne fra evalueringen 
og sine bemærkninger hertil for Europa-
Parlamentet og Rådet.

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
fællesforetagendet Clean Sky 2. 
Kommissionen forelægger senest den 30. 
juni 2018 konklusionerne fra evalueringen 
og sine bemærkninger hertil for Europa-
Parlamentet og Rådet. Den foreløbige 
evaluering af fællesforetagendet Clean 
Sky 2 skal indgå i og fremlægges sammen 
med den foreløbige evaluering af 
Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler de ændringer, der er foretaget til artikel 26 i Horisont 2020-
forordningen, hvor FTI'er klart nævnes som en del af og underlagt den foreløbige evaluering 
af Horisont 2020.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Budgettet til fællesforetagendet Clean 
Sky 2 kan underlægges revision i medfør 
af den foreløbige evaluering. 

Or. en

(Se betragtning 20a).

Begrundelse

Afhængigt af resultatet af den foreløbige evaluering og under behørig hensyntagen til alle 
øvrige relevante faktorer, bør muligheden for en budgetstigning til Clean Sky 2 medtages i 
basisretsakten for Clean Sky 2. Henvisninger til en mulig budgetgennemgang af et FTI i 
forbindelse med midtvejsrevisionen bør ligeledes medtages i basisretsakten for de øvrige 
fællesforetagender.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i forordning (EU) nr. … 
[om reglerne for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020] gælder for de aktioner, der 
finansieres af fællesforetagendet Clean Sky 
2. I henhold til samme forordning betragtes 
fællesforetagendet Clean Sky 2 som et 
finansieringsorgan, og det yder økonomisk 
støtte til indirekte aktioner som fastsat i 
punkt 2 i vedtægterne i bilag I.

Bestemmelserne i forordning (EU) nr. … 
[om reglerne for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020] og Kommissionens 
afgørelser om gennemførelsen heraf
gælder for de indirekte aktioner, der 
finansieres af fællesforetagendet Clean Sky 
2. I henhold til samme forordning betragtes 
fællesforetagendet Clean Sky 2 som et 
finansieringsorgan, og det yder økonomisk 
støtte til indirekte aktioner som fastsat i 
punkt 2 i vedtægterne i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere, at det ikke kun er reglerne for deltagelse, men 
også de tilhørende gennemførelsesretsakter såsom procedurer for indsendelse, evaluering, 
udvælgelse, tildeling og revision, der finder anvendelse. I henhold til artikel 1, stk. 1, om 
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reglerne om deltagelse finder disse regler kun anvendelse på indirekte aktioner.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage hensyn til de særlige 
driftsmæssige behov, der kendetegner 
fællesforetagendet Clean Sky 2, og i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, om 
reglerne for deltagelse i Horisont 2020, 
kan arbejdsplanerne for 
fællesforetagendet Clean Sky 2 fravige 
minimumsbetingelserne for deltagelse i 
indirekte aktioner i henhold til Horisont 
2020 ved at tillade deltagelsen af mindst 
én juridisk enhed, der er etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren støtter navnlig ideen om et enkelt regelsæt - regler for deltagelse - for alle 
aktioner finansieret under Horisont 2020, herunder FTI'er. Under behørig hensyntagen til de 
særlige forhold, der kendetegner sektoren for luftfartsforskning, herunder de lineære 
forsyningsstrukturer, finder ordføreren ikke desto mindre, at en undtagelse om en klausul, der 
indebærer én enkelt modtager, er berettiget. Ordføreren vedtager følgelig udkastet til 
delegeret retsakt om dette emne.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 4 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De centrale partnere i fællesforetagendet 
Clean Sky 2 og deres relevante affilierede 
virksomheder udvælges gennem en åben, 
ikkediskriminerende og konkurrencepræget 
indkaldelse og underkastes en uafhængig 
evaluering. Indkaldelserne baseres på 
behovet for nøglekapaciteter til 

2. De centrale partnere i fællesforetagendet 
Clean Sky 2 og deres relevante affilierede 
virksomheder udvælges gennem en åben, 
ikkediskriminerende og konkurrencepræget 
indkaldelse og underkastes en uafhængig 
evaluering i henhold til artikel 37 i 
forordning nr. .../2013 [om reglerne for 
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gennemførelse af programmet. De 
offentliggøres på Clean Sky's websted og 
meddeles via gruppen af repræsentanter for 
nationalstaterne og andre kanaler for at 
sikre den bredest mulige deltagelse.

deltagelse i Horisont 2020]. Indkaldelserne 
baseres på behovet for nøglekapaciteter til 
gennemførelse af programmet. De 
offentliggøres på Clean Sky's websted og 
meddeles via gruppen af repræsentanter for 
nationalstaterne og andre kanaler for at 
sikre den bredest mulige deltagelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål yderligere at definere, hvad der menes med en uafhængig 
evaluering, nemlig en evaluering, som udarbejdes af uafhængige eksperter, der er udpeget i 
henhold til bestemmelserne i artikel 37 om reglerne for deltagelse.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 7 – punkt 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden for gruppen af repræsentanter 
for nationalstaterne har ret til at deltage i 
bestyrelsens møder som observatør.

Formanden for gruppen af repræsentanter 
for nationalstaterne har ret til at deltage i 
bestyrelsens møder og forhandlinger, men 
har ingen stemmeret.

Or. en

Begrundelse

Såvel gruppen af repræsentanter for nationalstaterne som det videnskabelige udvalg er 
rådgivningsorganer for fællesforetagendet Clean Sky 2 i henhold til vedtægternes punkt 5, stk. 
2. For at udfylde denne rolle på passende vis bør de have ret til både at deltage i bestyrelsens 
møder og i forhandlingerne. Den, der rådgiver, skal have ret til at tale.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 7 – punkt 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden for det videnskabelige udvalg 
har ret til at deltage i bestyrelsens møder 
og forhandlinger, men har ingen 
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stemmeret.

Or. en

Begrundelse

Såvel gruppen af repræsentanter for nationalstaterne som det videnskabelige udvalg er 
rådgivningsorganer for fællesforetagendet Clean Sky 2 i henhold til vedtægternes punkt 5, stk. 
2. For at udfylde denne rolle på passende vis bør de have ret til både at deltage i bestyrelsens 
møder og i forhandlingerne. Den, der rådgiver, skal have ret til at tale.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 8 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen sikrer konstant 
koordinering mellem aktiviteterne i 
Horisont 2020 og aktiviteterne i 
fællesforetagendet Clean Sky 2 ved 
regelmæssigt at identificere mulige 
komplementariteter og synergier,
herunder ønskelige overlapninger, samt 
gennemføre en formel 
koordineringsprocedure med henblik på 
at finjustere forskningsprioriteterne, som 
er omfattet af samarbejdsforskning i 
overensstemmelse med 
rammeprogrammet, og aktiviteterne i 
fællesforetagendet Clean Sky 2.

Or. en

Begrundelse

Der er et presserende behov for at koordinere forskningsaktiviteterne under 
rammeprogrammet og de aktiviteter, der gennemføres i medfør af FTI'er, herunder 
forvaltning af ønskelige overlapninger og de nødvendige synergier og komplementariteter. 
Denne opgave kan bedst varetages af Kommissionen, hvis rolle i forvaltningsstrukturen af 
FTI'er (50 % af stemmerne) er tilstrækkelig til dette formål.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 8 – punkt 2 – litra m
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) godkende indkaldelserne og, hvis det er 
relevant, de tilhørende bestemmelser om 
procedurer for indsendelse, evaluering, 
udvælgelse og tildeling

m) godkende indkaldelserne

Or. en

Begrundelse

Procedurerne for indsendelse, evaluering, udvælgelse, tildeling og revision i Horisont 2020 
skal finde tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 8 – punkt 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) godkende listen over forslag og bud, der 
er udvalgt til at modtage støtte

n) godkende listen over forslag og bud, der 
er udvalgt til at modtage støtte på grundlag 
af en prioriteringsliste udarbejdet af en 
gruppe uafhængige eksperter i henhold til 
artikel 37 i forordning nr. .../2013 [om 
reglerne for deltagelse i Horisont 2020]

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 10 – punkt 4 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) foretage regelmæssig underretning af 
gruppen af repræsentanter for 
nationalstaterne og det videnskabelige 
udvalg for så vidt angår alle forhold, der 
er relevante for deres rådgivningsrolle

Or. en
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Begrundelse

For at opfylde deres opgave som rådgivningsorganer for fællesforetagendet Clean Sky 2 skal 
gruppen af repræsentanter for nationalstaterne og det videnskabelige udvalg modtage 
tilstrækkelig information om alle relevante forhold.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 10 – punkt 4 – litra t a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) sikre en rettidig opfølgning af enhver 
henstilling fra den endelige evaluering af 
fællesforetagendet Clean Sky, den 
foreløbige evaluering af 
fællesforetagendet Clean Sky 2 og alle 
andre relevante vurderinger af Clean Sky 
2's aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Denne henstilling var medtaget i den første foreløbige evaluering af Clean Sky. For at sikre 
en tilstrækkelig indflydelse på de formelt planlagte evalueringer samt forbedre kvaliteten af 
forvaltningen af fællesforetagender bør den administrerende direktør have ansvaret for 
opfølgningen af alle relevante henstillinger.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 11 – punkt 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en repræsentant for hver leder af 
ITD'en eller IADP'en

Or. en

Begrundelse

Hvis en ITD eller IADP forvaltes af flere ledere, skal de alle være repræsenteret i 
styringsudvalget.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 12 – punkt 1 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udarbejde en årlig rapport om de 
fremskridt, der gøres gennem F&U-
aktiviteter, i samarbejde med 
kommunikationsenhederne under 
fællesforetagendet Clean Sky 2

Or. en

Begrundelse

Det anbefales regelmæssigt at tilvejebringe flere lettilgængelige oplysninger om de fremskridt 
og resultater, der er opnået i medfør af et FTI, for at øge FTI'ens synlighed og skabe 
opmærksomhed om dets resultater i den brede offentlighed.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 13 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det videnskabelige udvalg afholder 
møde mindst én gang om året. Formanden 
indkalder til møderne.

5. Det videnskabelige udvalg afholder 
møde mindst to gange om året. Formanden 
indkalder til møderne.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 14 – punkt 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gruppen af repræsentanter for 
nationalstaterne mødes mindst én gang om 
året. Formanden indkalder til møderne. 
Den administrerende direktør og 
bestyrelsesformanden eller deres 

2. Gruppen af repræsentanter for 
nationalstaterne mødes mindst to gange om 
året. Formanden indkalder til møderne. 
Den administrerende direktør og 
bestyrelsesformanden eller deres 
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repræsentanter deltager i møderne. repræsentanter deltager i møderne.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 14 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Gruppen af repræsentanter for 
nationalstaterne skal regelmæssigt 
modtage oplysninger om deltagelsen i 
indirekte aktioner finansieret af 
fællesforetagendet Clean Sky 2, resultatet 
af den enkelte indkaldelse og 
projektgennemførelse, synergier med 
andre relevante EU-programmer, 
gennemførelsen af Clean Sky 2-budgettet 
og om formidlingen og udnyttelsen af 
forskningsresultater.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde sin opgave som rådgivningsorgan for fællesforetagendet Clean Sky 2 skal 
gruppen af repræsentanter for nationalstaterne modtage tilstrækkelige oplysninger om alle 
relevante forhold.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 23 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser 
om forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter hos foretagendets 
medlemmer, organer og personale. I disse 
bestemmelser skal der træffes 
foranstaltninger for at undgå 
interessekonflikter hos repræsentanterne 

2. Bestyrelsen skal vedtage bestemmelser 
om forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter hos foretagendets 
medlemmer, organer og personale. I disse 
bestemmelser skal der træffes 
foranstaltninger for at undgå 
interessekonflikter hos repræsentanterne 
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for de medlemmer, der sidder i bestyrelsen. for de medlemmer, der sidder i bestyrelsen.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Indledning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om fællesforetagendet Clean Sky 2 som et 
vigtigt element i innovationsinvesteringspakken under Horisont 2020. Ordføreren glæder sig 
over Unionens fortsatte støtte til det fælles teknologiinitiativ Clean Sky og bemærker, at 
mange af henstillingerne fra den første foreløbige evaluering af fællesforetagendet Clean Sky 
blev taget op af Kommissionen. Følgende aspekter skal især fremhæves:

o den synlige løftestangseffekt i form af privat finansiering og industriens forpligtelse til 
at gennemføre supplerende aktiviteter

o den forbedrede forvaltningsstruktur for fællesforetagendet

o den større åbenhed omkring offentlig-private partnerskaber gennem 
konkurrenceprægede indkaldelser

Ordføreren har imidlertid identificeret en række problemer i Kommissionens forslag, som 
stadig mangler at blive løst. Ordføreren anbefaler især ændringer til følgende aspekter:

o tilpasning af budgettet

o harmonisering og koordinering med Horisont 2020

o styrkelse af rådgivningsorganerne og øget gennemsigtighed

Håndtering af de budgetmæssige begrænsninger i Horisont 2020

Ordføreren anerkender, at budgettet til Clean Sky 2 er beregnet i forhold til specifikke mål, 
der ikke har ændret sig, og som indebærer gennemførelse af omkostningskrævende aktiviteter 
for teknologisk demonstration. Ordføreren støtter ikke Kommissionens forslag om at lade
budgettet til de fleste FTI'er forblive uændret, efter at det samlede budget for Horisont 2020 er 
blevet reduceret med 12,5 %. Ordføreren beklager dybt disse nedskæringer, men finder det 
nødvendigt at fastholde den oprindeligt planlagte balance mellem samarbejdsforskning under 
Horisont 2020 og FTI'ernes FUI-aktiviteter. Der foreslås følgelig en pro rata-nedskæring på 
12,5 % af Unionens bidrag til Clean Sky 2 og til innovationsinvesteringspakken generelt.

Ordføreren foreslår samtidig at genoverveje FTI'ernes budget i forbindelse med 
midtvejsrevisionen. Han mener især, at midlerne til udfordringen Transport under Horisont 
2020 bør øges ved førstkommende lejlighed i lyset af de omfattende budgetmæssige 
begrænsninger, som dette område forventes at møde i forbindelse med finansieringen af såvel 
Clean Sky 2, SESAR som Shift2Rail. Ellers vil der være få midler tilbage til finansiering af 
europæisk samarbejdsforskning i transport.

For at afhjælpe nedskæringerne i Unionens bidrag til Clean Sky 2 foreslår ordføreren 
endvidere, at Clean Sky 2's varighed afkortes fra 2024 til 2020 og tilpasses Horisont 2020, 
som udgør finansieringsrammen for fællesforetagendet, hvilket indebærer et fornyet budget 
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for Clean Sky efter 2020. Dermed kan Clean Sky 2 gennemføre sine planlagte aktiviteter og 
nå sine målsætninger inden for den planlagte tidsramme.

Harmonisering og koordinering mellem Clean Sky 2 og Horisont 2020

Ordføreren ønsker generelt en større harmonisering og koordinering mellem Clean Sky 2 og 
Horisont 2020. Den foreslåede afkortning af varigheden for fællesforetagendet Clean Sky 2 er 
rettet mod dette mål. Bortset fra de afhjælpende virkninger, som denne foranstaltning kan 
have i forbindelse med et reduceret budget, er der et stort potentiale for en yderligere 
forenkling og mindskelse af de administrative byrder for deltagere og fællesforetagendet. Der 
foreslås en overgangsperiode på fire år og et system med to generationer af FTI'er, der 
foretager indkaldelser, og som hver især har forskellige regler for deltagelse, forskellige 
forvaltningsstrukturer, medlemmer og budgetter, hvilket medfører høje administrative 
omkostninger, bidrager til kompleksiteten vedrørende EU-forskningsmidler og slører de 
faktiske finansieringsbeløb, der årligt afsættes. En gentagelse af denne situation efter 2020 bør 
derfor undgås for enhver pris. Efter en omfattende drøftelse om forenkling af 
rammeprogrammet, som identificerede et enkelt regelsæt som en af hjørnestenene i 
forenklingsprocessen, finder ordføreren, at dette princip bør videreføres i gennemførelsen af 
FTI'er.

En række ændringsforslag har desuden til formål at præcisere det faktiske omfang af 
aktiviteter, der gennemføres under Clean Sky 2. Ordføreren anbefaler, at der fremsættes klare 
henvisninger til niveauerne af teknologisk beredskab, når Clean Sky 2-aktiviteterne for 
forskning og demonstration beskrives for at undgå den misforståelse, at fællesforetagendet 
opererer "tæt på markedet".

Henvisningen til niveauer af teknologisk beredskab kan ligeledes være en hjælp, når 
finansieringen af henholdsvis rammeprogrammet og fællesforetagendet skal koordineres. 
Generelt bør lavere niveauer af teknologisk beredskab typisk være omfattet af 
samarbejdsforskning under Horisont 2020. Hvis fællesforetagendet imidlertid vælger at 
gennemføre aktiviteter med niveauer af teknologisk beredskab på 2-4, bør Kommissionen 
sikre, at tilsvarende forskningsemner ligeledes er omfattet af de regelmæssige 
arbejdsprogrammer under Horisont 2020. Ordføreren opfordrer Kommissionen til at spille en 
aktiv rolle i koordineringen af indholdet af Horisont 2020-arbejdsprogrammerne og indholdet 
af Clean Sky 2-arbejdsplanerne.

En fælles foreløbig evaluering bør udgøre et andet skridt i retning af øget harmonisering og 
koordinering mellem fælles teknologiinitiativer og rammeprogrammer. En sådan foreløbig 
evaluering bør ikke kun omfatte den foreløbige evaluering af rammeprogrammet som sådan -
herunder en tilbundsgående vurdering af de fælles teknologiinitiativer som et 
finansieringsinstrument for Horisont 2020 – men også alle individuelle foreløbige 
evalueringer af de forskellige fællesforetagender.

Bedre forvaltning

Mange af de mindre ændringer, som ordføreren har foreslået i forbindelse med forvaltningen 
af Clean Sky 2, har navnlig til formål at gennemføre de nye politiske tiltag vedrørende FTI'er, 
der blev vedtaget under Horisont 2020-forhandlingerne. Disse tiltag søger at styrke den rolle, 
der kendetegner fællesforetagendets to rådgivningsorganer - gruppen af repræsentanter for 
nationalstaterne og det videnskabelige udvalg – samt øge gennemsigtigheden og åbenheden 



PR\1007629DA.doc 27/28 PE522.765v01-00

DA

inden for den pågældende forvaltningsstruktur.

Gruppen af repræsentanter for nationalstaterne og det videnskabelige udvalg skal have 
mulighed for fuldt ud at opfylde deres rolle som rådgivningsorganer for fællesforetagendet. 
De skal mødes mindst to gange om året (ikke kun én gang), og deres repræsentanter skal have 
ret til at deltage i og tale på bestyrelsens møder. De to organer skal regelmæssigt underrettes 
om alle relevante forhold.

Åbenheden og gennemsigtigheden må imidlertid ikke begrænses til fællesforetagendets 
interne processer og forvaltningsprocedurer. Ordføreren har fremsat en række 
ændringsforslag, som sigter mod at styrke disse principper, herunder inddragelsen af partnere 
i Clean Sky 2 i medfør af konkurrenceprægede indkaldelser af forslag. Sådanne indkaldelser
skal offentliggøres på CORDIS-webstedet (eller dets efterfølger), og forslagene skal evalueres 
af uafhængige eksperter.

Det skal endvidere bemærkes, at ordføreren generelt støtter Kommissionen forslag om at 
reformere og integrere sin deltagelse i FTI'ernes bestyrelser. Kommissionen har 50 % af 
stemmerettighederne i Clean Sky 2's bestyrelse, hvilket effektivt udligner den vetoret, som 
Kommissionen ellers har udøvet i Clean Sky. Ordføreren forventer imidlertid, at 
Kommissionens nødvendige inddragelse i alle bestyrelsens beslutninger vil gøre det muligt at 
sikre og gennemføre den politiske tilgang, der blev vedtaget under Horisont 2020-
forhandlingerne, hvad angår de fælles teknologiinitiativer i almindelighed og Clean Sky 2 i 
særdeleshed.

Ekstra gearing

Ordføreren glæder sig især over de supplerende aktiviteter, der skal gennemføres af de private 
medlemmer af Clean Sky 2, og imødeser den ekstra gearing for så vidt angår de private 
midler til dette område. Ordføreren mener, at sådanne aktiviteter bør vedrøre målene for
Clean Sky 2, og at de bør planlægges og offentliggøres hvert år og gennemføres under 
betegnelsen bidrag i naturalier. Han mener imidlertid ikke, at de supplerende aktiviteter bør 
være underlagt revision foretaget af Kommissionen. Ovenstående kan øge de administrative 
byrder for private medlemmer og kan muligvis føre til, at der foretages dobbeltrevision af 
nationalt samfinansierede aktiviteter. En sådan situation er ligeledes en anelse ude af 
proportioner i betragtning af de supplerende aktiviteters uspecificerede og obligatoriske 
karakter.

Ordføreren ønsker ligeledes at understrege, at den ekstra gearing ligeledes kan skabes på 
regionalt plan. Med den nye artikel i Horisont 2020-rammeforordningen, som eksplicit sikrer 
bedre synergi mellem Horisont 2020 og strukturfondene, er FTI'er således ingen undtagelse. 
Regionerne bør opfordres til at bidrage og inddrage deres forskningsaktører i FTI'erne, hvilket 
f.eks. kan ske ved at yde støtte til relevant forskningsinfrastruktur, forberede forslag eller 
benytte de relevante aktørers netværksaktiviteter. FTI'er har trods alt et stort potentiale til at 
styrke regionale klynger.

Afventning af den delegerede retsakt om Clean Sky 2

Ordføreren har noteret sig udkastet til delegeret retsakt om Clean Sky 2, der foreslår en 
afvigelse fra minimumsbetingelserne for deltagelse i indkaldelser som fastsat i reglerne for 
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deltagelse under Horisont 2020. Den delegerede retsakt foreslår i den forbindelse at tillade 
deltagelsen af mindst én juridisk enhed (i stedet for mindst tre) i de indirekte aktioner under 
Clean Sky 2. Under hensyntagen til de særlige forhold, der kendetegner sektoren for 
luftfartsforskning, herunder de lineære forsyningsstrukturer, finder ordføreren, at en klausul, 
der indebærer én enkelt modtager, er berettiget. Ordføreren vedtager følgelig udkastet til 
delegeret retsakt.


