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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

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 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Unionens deltagelse i et 
forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel for 
forskningsintensive små og mellemstore virksomheder
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0493),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 185 og artikel 188, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0220/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af ...1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

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

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
201320 (herefter benævnt "Horisont 2020-

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
201320 (herefter benævnt "Horisont 2020-

                                               
1 EUT …
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rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at bidrage til styrkelsen af
offentlig-offentlige partnerskaber, 
herunder gennem EU's deltagelse i 
programmer, der iværksættes af flere 
medlemsstater, i overensstemmelse med 
artikel 185 i traktaten.

rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at udvikle tættere samspil, 
øge koordineringen og undgå unødig 
overlapning med internationale, nationale 
og regionale forskningsprogrammer.
Offentlig-offentlige partnerskaber, 
herunder gennem EU's deltagelse i 
programmer, der iværksættes af flere 
medlemsstater i overensstemmelse med
traktatens artikel 185, bør nå disse mål, 
opfylde de betingelser, der er angivet i 
forordningen, navnlig i artikel 26, og være 
i fuld overensstemmelse med de generelle 
principper i Horisont 2020.

__________________ __________________
20 EUT … [H2020 FP] 20 EUT … [H2020 FP]

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Eurostars-2-programmet (i det følgende
"Eurostars-2") tilpasset Europa 2020-
strategien, det dermed relaterede 
flagskibsinitiativ "Innovation i EU"25 og
"Det europæiske forskningsrum: et styrket 
partnerskab om videnskabelig topkvalitet 
og vækst"26 vil sigte mod at støtte
forskningsintensive SMV'er ved at 
samfinansiere deres markedsorienterede 
forskningsprojekter på ethvert område. I 
kombination med aktiviteterne under 
målsætningen "Førende støtteteknologi" i 
Horisont 2020-rammeprogrammet vil det 
bidrage til at nå målene for delen
"Industrielt lederskab" i dette program med 
henblik på at fremskynde udvikling af 
teknologier og innovation, som vil danne 
grundlag for fremtidens virksomheder og 

(7) Eurostars-2-programmet (i det følgende
"Eurostars-2") tilpasset Europa 2020-
strategien, det dermed relaterede 
flagskibsinitiativ "Innovation i EU"25 og
"Det europæiske forskningsrum: et styrket 
partnerskab om videnskabelig topkvalitet 
og vækst"26 vil sigte mod at støtte
forsknings- og udviklingsintensive
SMV'er ved at samfinansiere deres 
markedsorienterede forskningsprojekter på 
ethvert område. I kombination med 
aktiviteterne under målsætningen "Førende 
støtteteknologi" i Horisont 2020-
rammeprogrammet vil det bidrage til at nå 
målene for delen "Industrielt lederskab" i 
dette program med henblik på at 
fremskynde udvikling af teknologier og 
innovation, som vil danne grundlag for 
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hjælpe europæiske SMV'er med at vokse 
og blive til førende virksomheder på 
verdensplan. Som led i forbedringerne af 
det tidligere Eurostars-program bør 
Eurostars-2 sigte mod at forkorte den tid, 
der medgår til kontraktindgåelse, sikre 
bedre integration og strammere, 
gennemsigtig og mere effektiv 
administration, hvilket i sidste instans vil 
være til fordel for forskningsintensive
SMV'er.

fremtidens virksomheder og hjælpe 
europæiske SMV'er med at vokse og blive 
til førende virksomheder på verdensplan. 
Som led i forbedringerne af det tidligere 
Eurostars-program bør Eurostars-2 sigte 
mod at forkorte den tid, der medgår til 
kontraktindgåelse, sikre bedre integration 
og strammere, gennemsigtig og mere 
effektiv administration, hvilket i sidste 
instans vil være til fordel for forsknings-
og udviklingsintensive SMV'er.

__________________ __________________
25 COM(2010)0546 af 6.10.2010. 25 COM(2010)0546 af 6.10.2010.
26 COM(2012)0392 af 17.7.2012. 26 COM(2012)0392 af 17.7.2012.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den 22. juni 2012 vedtog Eureka-
ministerkonferencen en strategisk vision 
for Eurostars-2 i Budapest (i det følgende
"Budapest-dokumentet"). Ministrene gav 
tilsagn om at støtte videreførelsen af det 
fælles Eurostars-program efter udløbet i 
2013 for den periode, der er omfattet af 
Horisont 2020-rammeprogrammet. Dette 
vil bestå i et styrket partnerskab og tage 
hensyn til anbefalingerne i den foreløbige 
evaluering af det fælles Eurostars-program. 
I Budapest-dokumentet fastlægges to 
målsætninger for Eurostars-2. For det 
første en strukturorienteret målsætning om 
at uddybe synkroniseringen og tilpasningen 
af de nationale forskningsprogrammer 
inden for finansieringsområdet, hvilket er 
et centralt element i medlemsstaternes
gennemførelse af det europæiske 
forskningsområde. For det andet en 

(8) Den 22. juni 2012 vedtog Eureka-
ministerkonferencen en strategisk vision 
for Eurostars-2 i Budapest (i det følgende
"Budapest-dokumentet"). Ministrene gav 
tilsagn om at støtte videreførelsen af det 
fælles Eurostars-program efter udløbet i 
2013 for den periode, der er omfattet af 
Horisont 2020-rammeprogrammet. Dette 
vil bestå i et styrket partnerskab og tage 
hensyn til anbefalingerne i den foreløbige 
evaluering af det fælles Eurostars-program. 
I Budapest-dokumentet fastlægges to 
målsætninger for Eurostars-2. For det 
første en strukturorienteret målsætning om 
at uddybe synkroniseringen og tilpasningen 
af de nationale forskningsprogrammer 
inden for finansieringsområdet, hvilket er 
et centralt element i Eureka-
medlemslandenes gennemførelse af det 
europæiske forskningsområde. For det 
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indholdsrelateret målsætning for at støtte
forskningsintensive SMV'er, der deltager i 
tværnationale forsknings- og 
innovationsprojekter. EU opfordres i 
Budapest-dokumentet til at deltage i
programmet.

andet en indholdsrelateret målsætning for 
at støtte forsknings- og 
udviklingsintensive SMV'er, der deltager i 
tværnationale forsknings- og 
innovationsprojekter. EU opfordres i 
Budapest-dokumentet til at deltage i
Eurostars-2.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I overensstemmelse med 
målsætningen om en forenkling bør de 
administrative og bureaukratiske byrder 
nedbringes for alle parter. Dobbelte 
revisioner og omfattende dokumentation 
og rapporter bør undgås.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med 
målsætningerne for Horisont 2020-
rammeprogrammet bør enhver medlemsstat 
og ethvert land, der er tilknyttet Horisont 
2020-rammeprogrammet, være berettiget 
til at deltage i Eurostars-2.

(11) I overensstemmelse med 
målsætningerne for Horisont 2020-
rammeprogrammet og Eureka bør enhver 
medlemsstat og ethvert Eureka-
medlemsland samt europæisk og 
ikkeeuropæisk land, der er tilknyttet
Eureka og har en aftale om videnskab og 
teknologi med EU, være berettiget til at 
deltage i Eurostars-2.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør foretage en 
foreløbig evaluering til vurdering af 
navnlig Eurostars-2's kvalitet og 
effektivitet og fremskridtene med 
opfyldelse af de fastlagte målsætninger 
samt en afsluttende evaluering og tillige 
udarbejde en rapport om disse 
evalueringer.

(22) Kommissionen og medlemsstaterne
bør i fællesskab foretage en foreløbig 
evaluering til vurdering af navnlig 
Eurostars-2's kvalitet og effektivitet og 
fremskridtene med opfyldelse af de 
fastlagte målsætninger samt en afsluttende 
evaluering og tillige udarbejde en rapport 
om disse evalueringer.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastlægger reglerne for 
EU's deltagelse i det andet forsknings- og 
udviklingsprogram, der gennemføres i 
fællesskab af flere medlemsstater og er 
rettet mod forskningsintensive små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) (i det 
følgende benævnt "Eurostars-2") og 
betingelserne for EU's deltagelse.

Denne afgørelse fastlægger reglerne for 
EU's deltagelse i det andet forsknings- og 
udviklingsprogram, der gennemføres i 
fællesskab af flere medlemsstater og er 
rettet mod forsknings- og 
udviklingsintensive små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) (i det følgende 
benævnt "Eurostars-2") og betingelserne 
for EU's deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver anden medlemsstat og ethvert 
andet land, der er tilknyttet Horisont 2020-
rammeprogrammet for forskning og 
innovation (2014-2020) oprettet ved 
forordning (EU) nr. .../2013 ... (herefter 
benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") kan deltage i 
Eurostars-2, forudsat at det pågældende 
land opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 
1, litra c), i denne afgørelse. Medlemsstater 
og associerede lande, der opfylder denne 
betingelse, anses for deltagerlande i 
forbindelse med denne afgørelse.

2. Enhver anden medlemsstat og ethvert 
andet Eureka-medlemsland samt 
europæisk og ikkeeuropæisk land, der er 
tilknyttet Eureka og har en aftale om 
videnskab og teknologi med EU, kan 
deltage i Eurostars-2, forudsat at det 
pågældende land opfylder betingelserne i 
artikel 6, stk. 1, litra c), i denne afgørelse. 
Medlemsstater og Eureka-medlemmer 
samt associerede lande, der opfylder denne 
betingelse, anses for deltagerlande i 
forbindelse med denne afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU's maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til Eurostars-2 
er 287 mio. EUR30. Bidraget betales over
bevillingerne i Den Europæiske Unions 
almindelige budget til de relevante dele af 
særprogrammet om gennemførelse af 
Horisont 2020-rammeprogrammet, som er 
oprettet ved afgørelse …/2013/EU i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

1. EU's maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til Eurostars-2, 
herunder centrale administrations- og 
driftsomkostninger, er 287 mio. EUR30. 
Bidraget betales over bevillinger i Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
navnlig over bevillinger under 
udgiftsområdet "innovation i SMV'er" 
under søjle II, til de relevante dele af 
særprogrammet om gennemførelse af 
Horisont 2020-rammeprogrammet, som er 
oprettet ved afgørelse …/2013/EU i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

__________________ __________________
30 Beløbet er vejledende og vil afhænge af 
det endelige beløb for GD Forskning og 
Innovation til målet "Innovation i SMV'er" 

30 Beløbet er vejledende og vil afhænge af 
det endelige beløb for GD Forskning og 
Innovation til målet "Innovation i SMV'er" 
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under del 2, Industrielt lederskab, som 
godkendes endeligt af budgetmyndigheden 
i den endelige udgave af 
finansieringsoversigten.

under del 2, Industrielt lederskab, som 
godkendes endeligt af budgetmyndigheden 
i den endelige udgave af 
finansieringsoversigten.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Højst 2 % af EU's finansielle bidrag kan 
bruges som bidrag til de administrative 
omkostninger ved Eurostars-2. 
Deltagerlandene dækker alle andre
administrative omkostninger til 
gennemførelsen af Eurostars-2.

3. Højst 6 % af EU's finansielle bidrag kan 
bruges som bidrag til administrations- og 
driftsomkostningerne (som er 
omkostningerne til projektevalueringen)
ved Eurostars-2. Deltagerlandene dækker
de administrative omkostninger på 
nationalt plan til gennemførelsen af 
Eurostars-2.

Or. en

Begrundelse

Begrundelse: Den centrale administration i Eureka-sekretariatet samt de centralt 
gennemførte projektevalueringer skaber omkostninger. Af forenklingshensyn bør disse 
centrale omkostninger være dækket af EU's bidrag frem for at blive fordelt på flere end 30 
medlemsstater. Medlemsstaterne betaler til gengæld de administrative omkostninger, der 
vedrører deres respektive finansieringsorganer. Dette ville også forhindre, at der stilles 
spørgsmål til hele netværket, hvis en enkelt medlemsstat forsinker sine betalinger (4 % 
administrative omkostninger + 2 % evaluering).

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at deltagerlandene, repræsenteret ved 
Eureka-sekretariatet, dokumenterer, at 
programmet/forskningsemnerne er 
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udarbejdet i overensstemmelse med 
forskningsprioriteterne i Horisont 2020-
rammeprogrammet og bottom up-
tilgangen i Eurostars-2

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) at deltagerlandene, repræsenteret ved 
Eureka-sekretariatet, dokumenterer, at de 
almindelige principper, som 
Horisont 2020-rammeprogrammet bygger 
på, overholdes

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) at deltagerlandene, repræsenteret ved 
Eureka-sekretariatet, dokumenterer, at de 
betingelser, der er fastsat i artikel 20 i 
Horisont 2020-rammeprogrammet, 
opfyldes.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I delegeringsaftalen fastsættes der en 
klar fordeling af opgaver og 
ansvarsområder mellem Kommissionen, 
Eureka-sekretariatet og medlemsstaterne, 
idet enhver form for overlap bør undgås.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan beslutte selv at 
udføre de revisioner, der er nævnt i stk. 1.

2. Kommissionen kan beslutte selv at 
udføre de revisioner, der er nævnt i stk. 1.
Sådanne revisioner bør kun udføres i 
behørigt begrundede tilfælde og i samråd 
med de relevante parter.

Or. en

Begrundelse

Begrundelse: Overordnet set er det unødvendigt, og det skaber ganske enkelt mere 
bureaukrati, at Kommissionen udfører revisioner, som de nationale finansieringsorganer 
allerede har udført. Det samme gælder tilfælde, hvor der ikke eksisterer nogen tvivl. 
Kommissionen bør forklare, hvorfor den ønsker at foretage yderligere revisioner, således at 
man ikke giver indtryk af vilkårlighed. Der bør kun udføres en ekstra revision i behørigt 
begrundede tilfælde og ikke for alle lande og deltagere i almindelighed.

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
Eurostars-2. Kommissionen udarbejder en 
rapport over denne evaluering, som 

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen og medlemsstaterne i 
fællesskab en foreløbig evaluering af 
Eurostars-2. Kommissionen udarbejder en 
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indeholder konklusionerne på 
Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 30. juni 2018.

rapport over denne evaluering, som 
indeholder konklusionerne på 
Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 30. juni 2018.

Or. en


