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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om det gemensamma företaget Clean Sky 2
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0505),

– med beaktande av artiklarna 187 och 188.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0255/2013),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av 
den … 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – Ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020)7 

syftar till att i högre grad främja forskning 
och innovation genom att kombinera medel 
från ramprogrammet Horisont 2020 och 

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av 
den … 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – Ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020)7 

syftar till att i högre grad främja forskning 
och innovation genom att kombinera medel 
från ramprogrammet Horisont 2020 och 
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den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål och 
till att hantera samhälleliga utmaningar.
Unionen kan medverka i dessa partnerskap 
genom att ge finansiella bidrag till 
gemensamma företag som bildas på 
grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål, till 
att öka privata investeringar och hantera 
samhälleliga utmaningar. Dessa 
partnerskap bör baseras på ett långsiktigt 
engagemang, bland annat ett välavvägt 
bidrag från alla parter, samt vara 
ansvariga för uppnåendet av målen och 
stämma överens med EU:s strategiska mål 
avseende forskning, utveckling och 
innovation. Dessa partnerskap bör 
förvaltas och fungera på ett öppet, 
insynsvänligt, effektivt och 
ändamålsenligt sätt och ge en bred 
uppsättning intressenter som är 
verksamma på respektive partnerskaps 
specifika område möjlighet att medverka.
Unionen kan medverka i dessa partnerskap 
genom att ge finansiella bidrag till 
gemensamma företag som bildas på 
grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

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

Or. en

(Se artikel 19 i Horisont 2020-förordningen.)

Motivering

I detta tillägg understryks de viktiga principer som man har kommit överens om under 
Horisont 2020-förhandlingarna avseende de gemensamma teknikinitiativen och vad de ska 
uppnå.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets 
beslut nr …/2013/EU av den … 2013 om 

(5) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr .../2013 av 
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inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 
(2014-2020)8 bör ytterligare stöd, på de 
villkor som anges i beslut nr …/2013/EU, 
ges till sådana gemensamma företag som 
bildats inom ramen för 
beslut nr 1982/2006/EG.

den ... 2013 om inrättande av 
ramprogrammet Horisont 2020 och rådets 
beslut nr …/2013/EU av den … 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 
(2014-2020)8 bör ytterligare stöd, på de 
villkor som anges i förordning och 
beslut nr …/2013/EU, ges till sådana 
gemensamma företag som bildats inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
8 EUT... [det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020].

8 EUT... [det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020].

Or. en

Motivering

En hänvisning inte bara till det särskilda programmet utan också till ramprogrammet bör 
ingå, vilket är viktigt för att visa överensstämmelse med artikel 19 i ramprogrammet och de 
principer som anges där.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det gemensamma företag Clean Sky 
som bildats genom rådets förordning (EG) 
nr 71/2008 av den 20 december 2007 om 
bildande av det gemensamma företaget 
Clean Sky9 uppnår sina mål i fråga om att 
stimulera ny forskning inom ramen för ett 
offentlig-privat partnerskap som möjliggör 
långfristigt samarbete mellan europeiska 
intressenter på flygteknikområdet. Små och 
medelstora företag har i mycket stor 
utsträckning deltagit i Clean Sky, och 
omkring 40 % av budgeten för 
ansökningsomgångar har tilldelats sådana 
företag. Deltidsutvärderingen10 av det 
gemensamma företaget Clean Sky visar att 
företaget har lyckats stimulera utveckling 
mot uppnående av miljömål. Företaget har 

(6) Det gemensamma företag Clean Sky 
som bildats genom rådets förordning (EG) 
nr 71/2008 av den 20 december 2007 om 
bildande av det gemensamma företaget 
Clean Sky9 uppnår sina mål i fråga om att 
stimulera ny forskning inom ramen för ett 
offentlig-privat partnerskap som möjliggör 
långfristigt samarbete mellan europeiska 
intressenter på flygteknikområdet. Små och 
medelstora företag har i mycket stor 
utsträckning deltagit i Clean Sky, och 
omkring 40 % av budgeten för 
ansökningsomgångar har tilldelats sådana 
företag. Deltidsutvärderingen10 av det 
gemensamma företaget Clean Sky visar att 
företaget har lyckats stimulera utveckling 
mot uppnående av miljömål. Företaget har 
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också varit mycket framgångsrikt med att 
locka till sig ett omfattande och brett 
deltagande av alla viktiga industrier i 
unionen och ett stort antal små och 
medelstora företag. Företaget har medfört 
nya samarbeten och lett till att nya 
organisationer har börjat delta. Dess 
forskningsområde bör därför få fortsatt 
stöd så att företaget kan uppnå sina mål 
enligt artikel 2 i den här förordningen.

medfört nya samarbeten och lett till att nya 
organisationer har börjat delta. Dess 
forskningsområde bör därför få fortsatt 
stöd så att företaget kan uppnå sina mål 
enligt artikel 2 i den här förordningen.

__________________ __________________
9 EUT L 30, 4.2.2008, s.1–20. 9 EUT L 30, 4.2.2008, s.1–20.
10 SEK(2011) 1072 slutlig. 10 SEK(2011) 1072 slutlig.

Or. en

Motivering

Repetition. Deltagandet av fler intresserade aktörer har dessutom identifierats som en av de 
frågor som man måste arbeta vidare med. I texten bör inte denna uppgift framställas som om 
den redan var genomförd.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Bidragen från de privata 
medlemmarna bör också avse ytterligare 
verksamheter som de ska genomföra i 
enlighet med en plan för ytterligare 
verksamheter. För att man ska få en riktig 
överblick över hävstångseffekten bör dessa 
ytterligare verksamheter utgöra bidrag till 
det bredare gemensamma teknikinitiativet 
Clean Sky.

(11) Bidragen från de privata 
medlemmarna bör också avse ytterligare 
verksamheter som de ska genomföra i 
enlighet med en plan för ytterligare 
verksamheter och läggas fram i en årlig 
rapport. För att man ska få en riktig 
överblick över hävstångseffekten bör dessa 
ytterligare verksamheter utgöra bidrag till 
det bredare gemensamma teknikinitiativet 
Clean Sky.

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 4.4.)
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Utan att det påverkar den 
deltidsutvärdering som anges i artikel 11 
och i enlighet med artikel 26 i 
förordning (EU) nr .../2013 
[ramprogrammet Horisont 2020], bör 
gemensamma teknikinitiativ, som ett 
särskilt finansieringsinstrument för 
Horisont 2020, bli föremål för en 
ingående deltidsutvärdering som bland 
annat bör inbegripa en analys av deras 
öppenhet, insyn och effektivitet.

Or. en

(Se artikel 26 i Horisont 2020-förordningen.)

Motivering

Denna hänvisning är nödvändig för att ta hänsyn till det slutliga resultatet av 
Horisont 2020-förhandlingarna. Den återspeglar en annan viktig aspekt som parlamentet 
lyckades införa i artikel 26 i Horisont 2020-förordningen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det gemensamma företaget Clean Sky 
inrättades för en period fram till och med 
den 31 december 2017. Det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 bör tillhandahålla ett 
fortsatt stöd till forskningsprogrammet 
Clean Sky, genom att man utvidgar 
räckvidden för verksamheten inom ramen 
för en ändrad regeluppsättning. För att 
uppnå en optimal användning av de anslag 
som är tillgängliga för forskning bör 
övergången från det gemensamma 
företaget Clean Sky till det gemensamma 

(20) Det gemensamma företaget Clean Sky 
inrättades för en period fram till och med 
den 31 december 2017. Det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 bör tillhandahålla ett 
fortsatt stöd till forskningsprogrammet 
Clean Sky, genom att man genomför 
resten av den planerade verksamheten
inom forskningsprogrammet Clean Sky 
enligt bestämmelserna om det 
gemensamma företaget Clean Sky. För att 
uppnå en optimal användning av de anslag 
som är tillgängliga för forskning bör 
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företaget Clean Sky 2 anpassas till och 
synkroniseras med övergången från det 
sjunde ramprogrammet till ramprogrammet 
Horisont 2020. För rättssäkerhetens och 
tydlighetens skull bör därför rådets 
förordning (EG) nr 71/2008 upphöra att 
gälla och övergångsbestämmelser 
fastställas.

övergången från det gemensamma 
företaget Clean Sky till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 anpassas till och 
synkroniseras med övergången från det 
sjunde ramprogrammet till ramprogrammet 
Horisont 2020. För rättssäkerhetens och 
tydlighetens skull bör därför rådets 
förordning (EG) nr 71/2008 upphöra att 
gälla och övergångsbestämmelser 
fastställas.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att man genom det gemensamma företaget Clean Sky 2 enbart genomför 
återstoden av den verksamhet som ursprungligen var planerad till 2017 inom ramen för 
forskningsprogrammet Clean Sky – och inget annat. Den verksamhet som återstår bör följa de 
”gamla” bestämmelserna i Clean Sky, medan den verksamhet som avser Clean Sky 2 bör 
följa de ”nya” bestämmelserna. Då detta redan är besvärligt nog, bör de två regelverken 
varken ändras eller störa varandra mellan 2014 och 2017.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och harmonisera finansieringen 
av forskning och innovation på 
unionsnivå bör löptiden för alla 
offentlig-privata partnerskap som 
finansieras inom ramen för 
Horisont 2020 anpassas till 
ramprogrammets löptid, i syfte att 
undvika att olika regelverk löper parallellt 
och därmed belastar deltagarna och 
unionens organ med ytterligare 
administrativa bördor i framtiden.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) Med hänsyn till grundforskningens 
betydelse när det gäller att skapa 
banbrytande idéer som möjliggör framtida
innovation bör  ansökningsomgångar för 
samarbetsprojekt inom FoU utlysas för 
forskning inom flygteknik inom ramen för 
Horisont 2020, utöver och parallellt med 
verksamheten i det gemensamma 
företaget Clean Sky 2, särskilt när det 
gäller forskning på 
teknisk mognadsgrad 1 till 4.

Or. en

Motivering

Enligt Horisont 2020-förordningen bör FoU-verksamhet som omfattas av gemensamma 
teknikinitiativ också ingå i ordinarie ansökningsomgångar i Horisont 2020-arbetsprogram.
När det gäller Clean Sky 2 rekommenderar föredraganden att forskningssamarbete 
genomförs parallellt med verksamheter inom Clean Sky 2 på lägre teknisk mognadsgrad, för 
att uppnå en bredare integration av universitet och små och medelstora företag när det gäller 
forskning inom flygteknik som finansieras av EU, för att säkerställa rätt balans mellan lägre 
och högre tekniska mognadsgrader, för att skapa en konkurrenskraftig forskningsmiljö samt 
för att främja framtida innovation.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20c) Med hänsyn till vikten av 
kontinuerlig innovation för en 
konkurrenskraftig transportsektor i EU 
och det motsvarande höga antalet 
gemensamma teknikinitiativ inom detta 
område, bör de anslag som tilldelas 
utmaningen ”smarta, gröna och 
integrerade transporter” inom området 
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samhälleliga utmaningar i Horisont 2020 
bli föremål för en fördjupad 
budgetbedömning och en potentiell 
ökning i enlighet med artikel 26 i 
Horisont 2020-förordningen.

Or. en

Motivering

Med tre gemensamma teknikinitiativ som ska finansieras genom utmaningen ”transporter” –
Sesar, Clean Sky 2 och troligen Shift2Rail – förefaller budgeten för denna utmaning vara 
särskilt ansträngd, vilket medför potentiellt negativa konsekvenser för forskningssamarbetet 
inom området. Föredraganden rekommenderar därför starkt att budgeten för utmaningen 
”transport” ses över efter halva tiden.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 20d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20d) Med hänsyn till de avsedda 
synergieffekterna mellan Horisont 2020 
och strukturfonderna samt relevanta 
nationella och regionala 
FoU-stödprogram, bör regionerna inom 
unionen uppmanas att aktivt bidra till 
verksamheter inom det gemensamma 
företaget Clean Sky 2, t.ex. genom att 
stödja ekonomiskt relevant 
forskningsinfrastruktur, utarbeta förslag, 
utnyttja relevanta aktörers 
forskningsresultat eller 
nätverksverksamhet, i syfte att öka de 
regionala effekterna av verksamheter 
inom Clean Sky 2 och deras potential att 
skapa jobb och tillväxt på regional nivå.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet uppmanade framgångsrikt till att införa en ny artikel i 
Horisont 2020-ramförordningen, i vilken det uttryckligen yrkas på bättre synergieffekter 
mellan Horisont 2020 och strukturfonderna. I detta sammanhang bör gemensamma 
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teknikinitiativ inte utgöra några undantag. Regionerna bör uppmanas att bidra till deras 
verksamheter, särskilt med hänsyn till deras enorma potential för att stärka regionala kluster.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet inom flygteknik bildas 
härmed ett gemensamt företag enligt 
artikel 187 i fördraget (nedan kallat det 
gemensamma företaget Clean Sky 2) 
för perioden 1 januari 2014–
31 december 2024.

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet inom flygteknik bildas 
härmed ett gemensamt företag enligt 
artikel 187 i fördraget (nedan kallat det 
gemensamma företaget Clean Sky 2) 
för perioden 1 januari 2014–
31 december 2020.

Or. en

(Se ändringsförslaget till skäl 20.)

Motivering

När ansökningsomgångar för två generationer gemensamma teknikinitiativ utlyses parallellt 
(med olika deltagare, olika regler, olika budgetar) orsakas administrativa kostnader, 
komplexiteten i EU:s finansiering av forskning ökar och de faktiska finansieringsbelopp som 
betalas årligen döljs. Löptiden för gemensamma teknikinitiativ bör därför anpassas till 
löptiden för Horisont 2020 och framtida ramprogram. Genom att förkorta löptiden för 
Clean Sky 2 kan också det gemensamma företaget klara en minskad budget utan att behöva se 
över sin planerade verksamhet.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Verksamhetens omfattning

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 2 får forskningsprogrammet 
Clean Sky 2 finansiera forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som innefattar 
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tekniska mognadsgrader från 2 till 6.
2. Om forskningsprogrammet Clean Sky 2 
tillhandahåller innovationsverksamhet 
som innefattar tekniska mognadsgrader 
från 7 till 8, ska finansieringssatserna för 
indirekta åtgärder minska i enlighet med 
[artikel 22] i reglerna för deltagande.

Or. en

Motivering

Med denna artikel avser man att klargöra omfattningen av verksamheten av det gemensamma 
företaget Clean Sky 2, särskilt med avseende på de relevanta tekniska mognadsgrader som 
forskningsprogrammet omfattar, eftersom det förefaller finnas en utbredd uppfattning om att 
Clean Sky 2 verkar nära marknaden, vilket normalt inte är fallet. I reglerna för deltagande i 
Horisont 2020 uppmanas också till större beaktande av konceptet teknisk mognadsgrad för 
att fastställa finansieringsnivåerna, vilket tas upp i denna artikel när det gäller de 
finansieringssatser som används i indirekta åtgärder.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, 
till det gemensamma företaget Clean Sky 2 
för täckande av administrativa kostnader 
och driftskostnader ska högst uppgå till 
1,8 miljarder EUR. Bidraget ska betalas 
från de anslag i unionens allmänna budget 
som tilldelats det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 i enlighet med 
artikel 58.1 c iv och artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
avseende sådana organ som avses i 
artikel 209 i den förordningen.

1. Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, 
till det gemensamma företaget Clean Sky 2 
för täckande av administrativa kostnader 
och driftskostnader ska högst uppgå till 
1,575 miljarder EUR. Bidraget ska betalas 
från de anslag i unionens allmänna budget 
som tilldelats det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 i enlighet med 
artikel 58.1 c iv och artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
avseende sådana organ som avses i 
artikel 209 i den förordningen.

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att skära ner budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 
med 12,5 procent till följd av den totala minskningen av Horisont 2020-anslagen inom den 
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fleråriga budgetramen, i syfte att inte äventyra den känsliga balansen mellan finansieringen 
av forskningssamarbete inom transport å ena sidan och finansieringen av gemensamma 
teknikinitiativ å andra sidan. Samma nedskärning bör gälla för andra gemensamma 
teknikinitiativ. Han föreslår samtidigt att löptiden för Clean Sky 2 förkortas med fyra år, 
vilket innebär att en ny budget upprättas under nästa fleråriga budgetram efter 2020.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i 
bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i de länder där 
respektive enheter är etablerade och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder.
Kostnaderna ska styrkas av en oberoende 
extern revisor som utnämnts av den 
berörda enheten. Värderingen av bidragen 
ska kontrolleras av det gemensamma 
företaget Clean Sky 2. Om osäkerheter 
kvarstår får det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 göra en revision hos enheten.

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i 
bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i de länder där 
respektive enheter är etablerade och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder.
Värderingen av bidragen ska kontrolleras 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2.
Om osäkerheter kvarstår får det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 göra 
en revision hos enheten. Den berörda 
enheten ska lägga fram en årlig rapport 
om sina ytterligare verksamheter till 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Samtidigt som de ytterligare verksamheter som utförs av privata deltagare är ett välkommet 
tillskott till det gemensamma teknikinitiativets hävstångseffekt, bör de inte bli föremål för 
revision. Ytterligare verksamheter bör planeras och genomföras i enlighet därmed, de bör 
tydligt fastställas som naturabidrag och rapporteras årligen. Till slut måste beloppet 
866,25 miljoner euro uppfyllas. Men dessa verksamheter samfinansieras inte av unionen och 
de bör därför undantas från annan kontroll än genom det gemensamma företaget.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen göra en deltidsutvärdering 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2.
Kommissionen ska meddela 
Europaparlamentet och rådet 
utvärderingens slutsatser samt sina egna 
iakttagelser senast den 30 juni 2018.

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen göra en deltidsutvärdering 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2.
Kommissionen ska meddela 
Europaparlamentet och rådet 
utvärderingens slutsatser samt sina egna 
iakttagelser senast den 30 juni 2018.
Deltidsutvärderingen av det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 ska utgöra en del av 
och läggas fram tillsammans med 
deltidsutvärderingen av Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar ändringarna i artikel 26 i Horisont 2020-förordningen, i vilken 
det tydligt anges att gemensamma teknikinitiativ är en del av och föremål för 
deltidsutvärderingen av Horisont 2020.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Budgeten för det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 kan komma att ses 
över i samband med deltidsutvärderingen.

Or. en

(Se skäl 20a.)

Motivering

Beroende på utfallet av deltidsutvärderingen och med vederbörlig hänsyn till alla övriga 
relevanta faktorer, bör möjligheten till en ökning av budgeten för Clean Sky 2 ingå i den 
grundläggande rättsakten om Clean Sky 2. I allmänhet bör sådana hänvisningar till eventuell 
budgetöversyn av ett gemensamt teknikinitiativ i samband med översynen efter halva tiden 
också ingå i respektive grundläggande rättsakter för andra gemensamma företag.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EU) nr … [Rules for the 
participation and dissemination in 
Horizon 2020] ska tillämpas på åtgärder 
som finansieras av det gemensamma 
företaget Clean Sky 2. Det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 ska i enlighet med 
den förordningen betraktas som ett 
finansieringsorgan och ge finansiellt stöd 
till indirekta åtgärder enligt regel 2 i 
stadgarna enligt bilaga I.

Förordning (EU) nr … [Regler för 
deltagande och spridning i Horisont 2020] 
och kommissionens genomförandebeslut 
ska tillämpas på indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
Clean Sky 2. Det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 ska i enlighet med den 
förordningen betraktas som ett 
finansieringsorgan och ge finansiellt stöd 
till indirekta åtgärder enligt regel 2 i 
stadgarna enligt bilaga I.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att inte bara reglerna för deltagande utan också 
relaterade genomförandeakter, såsom regler för inlämning, bedömning, urval, tilldelning och 
översyn, ska tillämpas. Enligt artikel 1.1 i reglerna för deltagande ska dessa regler endast 
tillämpas på indirekta åtgärder.

Ändringsförslag 18

Proposal for a Regulation
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ta hänsyn till de specifika 
operativa behoven för det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 och i enlighet med 
artikel 8.3 i reglerna för deltagande i 
Horisont 2020 får arbetsplanerna för det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 
avvika från de minimikrav för deltagande 
i indirekta åtgärder i Horisont 2020 
genom att tillåta att minst en rättslig 
enhet, som är etablerad i en medlemsstat 
eller ett associerat land, deltar.
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Or. en

Motivering

Föredraganden stöder starkt idén om en enda regeluppsättning – reglerna för deltagande –
för alla åtgärder som finansieras genom Horisont 2020, inklusive gemensamma 
teknikinitiativ. Med hänsyn till den specifika karaktären av forskning inom flygteknikområdet, 
som är starkt präglat av sina linjära produktionsstrukturer, anser föredraganden att ett 
undantag som tillåter en enda mottagare är motiverat. Han samtycker därför till utkastet till 
den delegerade akten när det gäller denna fråga.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Huvudpartnerna till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 och deras relevanta 
anknutna enheter ska väljas ut genom en 
öppen, icke-diskriminerande och 
konkurrensutsatt ansökningsomgång och
underkastas en oberoende utvärdering.
Ansökningsomgångar ska styras av 
behovet av viktig kapacitet för att 
genomföra programmet. De ska 
offentliggöras på webbplatsen för 
Clean Sky och meddelas via gruppen med 
staternas företrädare och andra kanaler, så 
att bredast möjliga deltagande uppnås.

2. Huvudpartnerna till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 och deras relevanta 
anknutna enheter ska väljas ut genom en 
öppen, icke-diskriminerande och 
konkurrensutsatt ansökningsomgång och 
underkastas en oberoende utvärdering i 
enlighet med artikel 37 i förordning 
(EU) nr .../2013 [Regler för deltagande i 
Horisont 2020]. Ansökningsomgångar ska 
styras av behovet av viktig kapacitet för att 
genomföra programmet. De ska 
offentliggöras på webbplatsen för 
Clean Sky och meddelas via gruppen med 
staternas företrädare och andra kanaler, så 
att bredast möjliga deltagande uppnås.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ytterligare fastställa vad som avses med en oberoende 
utvärdering, nämligen en utvärdering av oberoende experter som utses i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 37 i reglerna för deltagande.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 7 – punkt 3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i gruppen med staternas 
företrädare ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden som observatör.

Ordföranden i gruppen med staternas 
företrädare ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i 
överläggningarna, men ska inte ha någon 
rösträtt.

Or. en

Motivering

Både gruppen med staternas företrädare och den vetenskapliga kommittén är rådgivande 
organ till det gemensamma företaget Clean Sky 2 i enlighet med regel 5.2 i stadgarna. För att 
på lämpligt sätt uppfylla denna roll bör de ha rätt att både närvara vid styrelsens 
sammanträden och delta i de överläggningar som äger rum där. Den som ska ge råd, ska ha 
rätt att tala.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 7 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i den vetenskapliga 
kommittén ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i 
överläggningarna, men ska inte ha någon 
rösträtt.

Or. en

Motivering

Både gruppen med staternas företrädare och den vetenskapliga kommittén är rådgivande 
organ till det gemensamma företaget Clean Sky 2 i enlighet med regel 5.2 i stadgarna. För att 
på lämpligt sätt uppfylla denna roll bör de ha rätt att både närvara vid styrelsens 
sammanträden och delta i de överläggningar som äger rum där. Den som ska ge råd, ska ha 
rätt att tala.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 8 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska fortlöpande se till 
att samordna verksamheterna i 
Horisont 2020 och verksamheterna i det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 
genom att regelbundet identifiera möjlig 
komplementaritet och möjliga 
synergieffekter, bland annat önskvärda 
överlappningar, och genom att genomföra 
ett formellt samordningsförfarande för att 
finjustera de forskningsprioriteringar som 
ingår i forskningssamarbetet inom 
ramprogrammet och de verksamheter som 
ingår i det gemensamma företaget 
Clean Sky 2.

Or. en

Motivering

Det finns ett brådskande behov av att samordna forskningsverksamhet inom ramprogrammet 
och de verksamheter som bedrivs inom de gemensamma teknikinitiativen, inklusive 
hanteringen av önskad överlappning och nödvändiga synergieffekter och komplementaritet.
Denna uppgift skulle naturligtvis bäst utföras av kommissionen, vars roll i de gemensamma 
teknikinitiativens ledningsstruktur (50 procent av rösterna) bör förse den med tillräckliga 
medel för att göra det.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 8 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Godkänna ansökningsomgångarna 
samt, i förekommande fall, de därmed 
sammanhängande reglerna för 
inlämning, bedömning, urval, tilldelning 
och översynsförfaranden.

(m) Godkänna ansökningsomgångarna.

Or. en

Motivering

Reglerna för inlämning, bedömning, urval, tilldelning och översyn av Horisont 2020 bör 
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gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 8 – punkt 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Godkänna förteckningen över förslag 
och anbud som valts ut för finansiering.

(n) Godkänna förteckningen över förslag 
och anbud som valts ut för finansiering på 
grundval av den rankinglista som tagits 
fram av en panel oberoende experter i 
enlighet med artikel 37 i 
förordning (EU) nr .../2013 [Regler för 
deltagande i Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 10 – punkt 4 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Regelbundet informera gruppen med 
staternas företrädare och den 
vetenskapliga kommittén om alla de 
frågor som är relevanta för deras 
rådgivande roll.

Or. en

Motivering

För att staternas företrädare och den vetenskapliga kommittén ska kunna fullfölja sin uppgift 
som rådgivande organ till det gemensamma företaget Clean Sky 2, bör de få lämplig 
information om alla relevanta frågor.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 10 – punkt 4 – led ta (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ta) I sinom tid följa upp eventuella 
rekommendationer från den slutliga 
utvärderingen av det gemensamma 
företaget Clean Sky, deltidsutvärderingen 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2 
och all annan relevant bedömning av 
verksamheter inom Clean Sky 2.

Or. en

Motivering

Detta var en rekommendation som ingick i den första deltidsutvärderingen av Clean Sky. För 
att se till att de formellt planerade utvärderingarna ger tillräcklig effekt och för att förbättra 
kvaliteten på förvaltningen av det gemensamma företaget bör den verkställande direktören 
ansvara för uppföljningen av alla relevanta rekommendationer.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 11 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En företrädare för varje ledare av 
ITD:n eller IADP:n.

Or. en

Motivering

I det fall en ITD eller IADP leds av flera ledare ska samtliga vara representerade i 
styrkommittén.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Att utarbeta en årlig 
verksamhetsrapport om resultaten av 
forsknings- och utvecklingsverksamheten 
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i samarbete med 
kommunikationsavdelningen hos det 
gemensamma företaget Clean Sky 2.

Or. en

Motivering

Det skulle vara lämpligt att regelbundet sprida mer och lättillgänglig information om det 
gemensamma teknikinitiativets utveckling och resultat, i syfte att bättre synliggöra det 
gemensamma teknikinitiativet och öka allmänhetens kunskap om dess resultat.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst en gång per år.
Sammanträdena ska sammankallas av dess 
ordförande.

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst två gånger per år.
Sammanträdena ska sammankallas av dess 
ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gruppen med staternas företrädare ska 
sammanträda minst en gång per år.
Sammanträdena ska sammankallas av dess 
ordförande. Den verkställande direktören 
och styrelsens ordförande eller deras 
företrädare ska närvara vid 
sammanträdena.

Gruppen med staternas företrädare ska 
sammanträda minst två gånger per år.
Sammanträdena ska sammankallas av dess 
ordförande. Den verkställande direktören 
och styrelsens ordförande eller deras 
företrädare ska närvara vid 
sammanträdena.

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 14 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Gruppen med staternas företrädare 
ska få regelbunden information, särskilt 
om deltagandet i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
Clean Sky 2, om resultaten av varje 
ansökningsomgång och genomförande av 
projekt, om synergieffekter med andra 
relevanta EU-program, om 
budgetgenomförande samt om spridning 
och utnyttjande av forskningsresultat.

Or. en

Motivering

För att staternas företrädare ska kunna fullfölja sin uppgift som rådgivande organ till det 
gemensamma företaget Clean Sky 2, bör de få lämplig information om alla relevanta frågor.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga 1 – regel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen får anta regler om 
förebyggande och hantering av 
intressekonflikter som gäller för 
medlemmarna, organen och personalen.
Dessa regler ska innehålla bestämmelser 
för undvikande av intressekonflikter för de 
företrädare för medlemmarna som sitter i 
styrelsen.

2. Styrelsen ska anta regler om 
förebyggande och hantering av 
intressekonflikter som gäller för 
medlemmarna, organen och personalen.
Dessa regler ska innehålla bestämmelser 
för undvikande av intressekonflikter för de 
företrädare för medlemmarna som sitter i 
styrelsen.

Or. en
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MOTIVERING

Inledning

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om ”det gemensamma företaget 
Clean Sky 2” (nedan kallat Clean Sky 2) som en viktig del av paketet för 
innovationsinvesteringar enligt Horisont 2020. Föredraganden uppskattar unionens fortsatta 
stöd för det gemensamma teknikinitiativet Clean Sky och noterar att kommissionen instämde i 
många rekommendationer som härrör från den första deltidsutvärderingen av Clean Sky 2.
Föredraganden välkomnar särskilt följande aspekter:

o De märkbara hävstångseffekterna rörande privat finansiering och industrins 
engagemang när det gäller att utföra kompletterande verksamhet.

o Clean Sky 2:s förbättrade styrningsstruktur.

o De offentlig-privata partnerskapens ökade öppenhet genom konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar.

Föredraganden har emellertid identifierat flera frågor som kräver vissa justeringar i 
kommissionens förslag. Föredraganden rekommenderar särskilt ändringar avseende följande 
aspekter:

o Anpassning av budgeten.

o Harmonisering och samordning med Horisont 2020.

o Stärkta rådgivande organ och större öppenhet.

Hantering av budgetbegränsningarna för Horisont 2020

Samtidigt som föredraganden inser att Clean Sky 2:s budget beräknades mot särskilda mål 
som inte har ändrats och som kräver ett genomförande av kostnadseffektiva tekniska 
demonstrationsverksamheter, stöder han inte kommissionens förslag att lämna budgeten för 
de flesta gemensamma teknikinitiativ oförändrad efter det att Horisont 2020:s övergripande 
budget hade minskats med 12,5 procent. Föredraganden beklagar djupt dessa nedskärningar, 
men anser att det är nödvändigt att bevara den ursprungligen planerade balansen mellan 
gemensam forskning enligt Horisont 2020 och det gemensamma teknikinitiativets forsknings-
och utvecklingsinitiativ. Föredraganden föreslår därför en proportionell nedskärning på 
12,5 procent av unionens bidrag till Clean Sky 2 och paketet för innovationsinvesteringar 
generellt.

Samtidigt rekommenderar han att man omprövar det gemensamma teknikinitiativets budgetar 
i samband med halvtidsutvärderingen. Han anser särskilt att finansieringen för 
transportutmaningen enligt Horisont 2020 bör ökas vid nästa möjliga tillfälle, med tanke på de 
omfattande budgetbegränsningar den ser ut att stå inför när man ska finansiera inte bara 
Clean Sky 2, utan även Sesar och Shift2Rail. I annat fall kommer det att finnas lite pengar 
kvar för den gemensamma europeiska forskningen på transportområdet.

För att mildra nedskärningarna av unionens bidrag till Clean Sky 2 föreslår föredraganden 
även en kortare varaktighet för Clean Sky 2 från 2024 till 2020, vilket därmed gör att det 



PE522.765v01-00 26/28 PR\1007629SV.doc

SV

kopplas till löptiden för Horisont 2020-ramen från vilken Clean Sky 2 finansieras, och 
förutsätter upprättandet av en förnyad budget för Clean Sky 2 efter 2020. Detta bör göra det 
möjligt för Clean Sky 2 att genomföra sin verksamhet som planerat och uppfylla sina mål 
inom den planerade tidsramen.

Harmonisering och samordning mellan Clean Sky 2 och Horisont 2020

Rent allmänt skulle föredraganden vilja ha en större harmonisering och samordning mellan 
Clean Sky 2 och Horisont 2020. Den föreslagna nedkortade löptiden för Clean Sky 2 är riktad 
mot detta mål. Förutom de mildrande effekter denna åtgärd kan få när det gäller att hantera en 
minskad budget, medför detta stora möjligheter att ytterligare förenkla och minska den 
administrativa bördan för deltagarna och för det gemensamma företaget. En övergångsperiod 
på fyra år som kan omfatta två generationer ansökningsomgångar som utlyses inom ramen för 
det gemensamma teknikinitiativet – där var och en tillämpar olika regler för deltagande och 
arbetar med olika styrningsmodeller, olika medlemmar och olika budgetar – medför höga 
administrativa kostnader, komplicerar EU:s forskningsfinansiering ytterligare och döljer de 
faktiska finansieringsbelopp som används årligen. Ett upprepande av denna situation efter 
2020 bör därför undvikas till varje pris. Särskilt efter en omfattande diskussion om 
förenklande av ramprogrammet, då man fastställde ”gemensamma regler” som en av 
hörnstenarna i förenklingen, anser föredraganden att denna princip bör följas vid 
genomförandet av de gemensamma teknikinitiativen.

Åtskilliga ändringsförslag riktas dessutom mot ett klargörande av verksamheternas faktiska 
räckvidd enligt Clean Sky 2. Föredraganden rekommenderar att man arbetar med tydliga 
hänvisningar till tekniska mognadsgrader när man beskriver karaktären hos Clean Sky 2:s 
forsknings- och demonstrationsverksamhet, för att undvika missförståndet att det 
gemensamma företaget drivs ”nära marknaden”.
Att hänvisa till tekniska mognadsgrader kan också vara användbart när man samordnar 
ramprogrammets och det gemensamma företagets finansieringsverksamhet. Rent allmänt bör 
lägre tekniska mognadsgrader typiskt täckas genom gemensam forskning enligt 
Horisont 2020. Skulle det gemensamma företaget trots detta välja att utföra verksamhet inom 
de tekniska mognadsgraderna 2–4 bör kommissionen se till att liknande forskningsämnen 
fortfarande täcks i de ordinarie arbetsprogrammen enligt Horisont 2020. Föredraganden 
uppmanar kommissionen att spela en aktiv roll när det gäller att samordna innehållet i 
Horisont 2020-arbetsprogrammen och innehållet i Clean Sky 2:s arbetsplaner.
Ytterligare ett steg mot mer harmonisering och samordning mellan de gemensamma 
teknikinitiativen och ramprogrammet bör vara en gemensam deltidsutvärdering. En sådan 
deltidsutvärdering bör inte bara ställa samman deltidsutvärderingen av själva ramprogrammet 
– inbegripet en grundlig bedömning av de gemensamma teknikinitiativen som ett 
finansieringsinstrument inom Horisont 2020 – utan även alla de olika gemensamma 
företagens enskilda deltidsutvärderingar.

Bättre styrning

Många av föredragandens föreslagna mindre ändringar angående styrningen av Clean Sky 2 
syftar främst till att genomföra den nya politiska inriktningen för de gemensamma 
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teknikinitiativen som man kom överens om under Horisont 2020-förhandlingarna. Man 
försöker stärka rollen hos det gemensamma företagets två rådgivande organ – gruppen med 
staternas företrädare och den vetenskapliga kommittén – och öka insynen och öppenheten i 
denna styrstruktur.

Gruppen med staternas företrädare och den vetenskapliga kommittén bör ha möjligheter att 
verkligen uppfylla sina roller som rådgivande organ till det gemensamma företaget. De bör 
sammanträda minst två gånger per år (inte bara en gång) och deras företrädare bör ha rätten 
att närvara och tala vid styrelsens sammanträden. De två organen bör regelbundet informeras 
om alla relevanta frågor.
Öppenhet och insyn bör emellertid inte begränsas till det gemensamma företagets interna 
verksamhet och styrförfaranden. Föredraganden har infört flera ändringsförslag som syftar till 
att stärka dessa principer även när det gäller partners deltagande i Clean Sky 2 genom 
konkurrensutsatta ansökningsomgångar. Sådana ansökningsomgångar bör offentliggöras på 
Cordis (eller dess efterträdares) webbplats och oberoende experter bör användas för att 
utvärdera ansökningarna.  
Föredraganden stöder för övrigt rent allmänt kommissionens förslag till att reformera och 
effektivisera sitt engagemang i de gemensamma teknikinitiativens styrelser. Att inneha 
50 procent av rösterna i Clean Sky 2:s styrelse motsvarar i själva verket den vetorätt som 
kommissionen utövar i Clean Sky. Föredraganden förväntar sig dock att kommissionens 
nödvändiga engagemang i alla beslut som fattas av styrelsen gör det möjligt för 
kommissionen att säkra och genomföra den politiska inriktning som man kom överens om 
under Horisont 2020-förhandlingarna när det rör de gemensamma teknikinitiativen i 
allmänhet och Clean Sky 2 i synnerhet.

Kompletterande hävstångseffekter

Föredraganden stöder kraftfullt idén med kompletterande verksamhet som ska utföras av de 
privata medlemmarna i Clean Sky 2 och gläder sig över att se en kompletterande 
hävstångseffekt när det gäller privat finansiering i detta avseende. Föredraganden anser att 
sådana verksamheter verkligen bör ha anknytning till Clean Sky 2:s mål och att de bör 
planeras och rapporteras årligen, med angivande av deras värde när det gäller kompletterande 
naturabidrag. Föredraganden vill dock inte att dessa kompletterande verksamheter ska 
granskas av kommissionen. Detta kan öka den administrativa bördan för de privata 
medlemmarna och möjligen t.o.m. leda till dubbelgranskning av nationellt medfinansierade 
verksamheter. Det verkar inte heller helt proportionerligt med tanke på dessa kompletterande 
verksamheters ospecificerade och frivilliga karaktär.
Föredraganden vill också betona att kompletterande hävstångseffekter även kan skapas på 
regional nivå. Med en ny artikel i ramförordningen om Horisont 2020 som uttryckligen kräver 
bättre synergieffekter mellan Horisont 2020 och strukturfonderna, bör de gemensamma 
teknikinitiativen inte vara undantagna. Regionerna bör uppmanas att bidra till att deras 
forskningsaktörer deltar i de gemensamma teknikinitiativen – t.ex. genom att stödja relevant 
forskningsinfrastruktur, utarbetandet av förslag eller relevanta aktörers nätverksverksamhet.
De gemensamma teknikinitiativen har trots allt en enorm potential när det gäller att stärka 
regionala kluster.
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I väntan på den delegerade akten om Clean Sky 2

Föredraganden har noterat det utkast till delegerad akt om Clean Sky 2 i vilken man föreslår 
ett undantag från minimivillkoren för deltagande i ansökningsomgångar, såsom de planeras i 
Horisont 2020:s regler för deltagande. I den delegerade akten föreslås att man bara ska låta en 
juridisk person delta (i stället för minst tre) i Clean Sky 2:s indirekta åtgärder. Med hänsyn till 
flygteknikforskningsområdets särskilda karaktär, som är starkt påverkad av dess linjära 
produktionsstrukturer, anser föredraganden att det är motiverat med en ”klausul för en enda 
mottagare”. Han stöder därför utkastet till delegerad akt.


