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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 Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett 
forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater 
och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0493),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 185 och 188 andra stycket i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C7-0220/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...1,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

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

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Syftet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr…/2013 av den … 201320, (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 

(2) Syftet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr…/2013 av den … 201320, (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 

                                               
1 EUT C ...
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att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att bidra till stärkandet 
av offentlig-privata partnerskap, bland 
annat genom unionens deltagande i 
program som genomförs av flera 
medlemsstater i enlighet med artikel 185 i 
fördraget.

att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att utveckla fördjupade 
synergieffekter, öka samordningen samt 
undvika onödig dubblering med 
internationella, nationella och regionala 
forskningsprogram. Offentlig-privata 
partnerskap, bland annat genom unionens 
deltagande i program som genomförs av
flera medlemsstater i enlighet med 
artikel 185 i fördraget, bör uppnå dessa 
mål, uppfylla de villkor som anges i den 
förordningen, särskilt i artikel 26, och 
vara helt förenliga med de allmänna 
principerna i Horisont 2020.

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Syftet med programmet Eurostars-2 
(nedan kallat Eurostars-2), som är kopplat 
till Europa 2020-strategin, 
flaggskeppsinitiativet 
”Innovationsunionen”25 och ”Ett stärkt 
partnerskap för det europeiska området för 
forskningsverksamhet syftande till 
vetenskaplig excellens och tillväxt”26, 
kommer att vara att stödja 
forskningsverksamma små och medelstora 
företag genom medfinansiering av 
marknadsorienterade forskningsprojekt 
inom alla områden. På så sätt och i 
kombination med verksamheterna inom 
ramen för målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” i 
ramprogrammet Horisont 2020 kommer 
Eurostars-2 att bidra till målen i delen 
”Industriellt ledarskap” i Horisont 2020 

(7) Syftet med programmet Eurostars-2 
(nedan kallat Eurostars-2), som är kopplat 
till Europa 2020-strategin, 
flaggskeppsinitiativet 
”Innovationsunionen”25 och ”Ett stärkt 
partnerskap för det europeiska området för 
forskningsverksamhet syftande till 
vetenskaplig excellens och tillväxt”26, 
kommer att vara att stödja forsknings- och 
utvecklingsverksamma små och 
medelstora företag genom medfinansiering 
av marknadsorienterade forskningsprojekt 
inom alla områden. På så sätt och i 
kombination med verksamheterna inom 
ramen för målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” i 
ramprogrammet Horisont 2020 kommer 
Eurostars-2 att bidra till målen i delen 
”Industriellt ledarskap” i Horisont 2020 
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som syftar till att påskynda utveckling av 
teknik och innovationer som kommer att 
ligga till grund för morgondagens företag 
och hjälpa innovativa europeiska små och 
medelstora företag att växa till 
världsledande företag. Som ett led i 
förbättringarna av det föregående 
Eurostarsprogrammet bör Eurostars-2 
inriktas på kortare tid från ansökan till 
kontrakt, starkare integration och en 
smidig, öppen och mer effektiv förvaltning 
till fördel för forskningsverksamma små 
och medelstora företag.

som syftar till att påskynda utveckling av 
teknik och innovationer som kommer att 
ligga till grund för morgondagens företag 
och hjälpa innovativa europeiska små och 
medelstora företag att växa till 
världsledande företag. Som ett led i 
förbättringarna av det föregående 
Eurostarsprogrammet bör Eurostars-2 
inriktas på kortare tid från ansökan till 
kontrakt, starkare integration och en 
smidig, öppen och mer effektiv förvaltning 
till fördel för forsknings- och 
utvecklingsverksamma små och 
medelstora företag.

__________________ __________________
25 KOM(2010) 546 slutlig, 6.10.2010. 25 COM(2010)0546, 6.10.2010.
26 COM(2012) 392 final, 17.7.2012. 26 COM(2012)0392, 17.7.2012.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Vid Eurekas ministerkonferens den 22 
juni 2012 i Budapest godkändes en 
strategisk vision för Eurostars-2 (nedan 
kallat Budapestdokumentet). Ministrarna 
förklarade att de stöder en fortsättning av 
det gemensamma programmet Eurostars 
efter programmets upphörande 2013 under 
löptiden för ramprogrammet Horisont 
2020. Detta ska åstadkommas genom ett 
stärkt partnerskap enligt 
rekommendationerna från den preliminära 
utvärderingen av det gemensamma 
programmet Eurostars. I 
Budapestdokumentet anges två huvudmål 
för Eurostars-2. För det första ett 
strukturinriktat mål för att fördjupa 
samordningen och anpassningen av 

(8) Vid Eurekas ministerkonferens den 
22 juni 2012 i Budapest godkändes en 
strategisk vision för Eurostars-2 (nedan 
kallat Budapestdokumentet). Ministrarna 
förklarade att de stöder en fortsättning av 
det gemensamma programmet Eurostars 
efter programmets upphörande 2013 under 
löptiden för ramprogrammet 
Horisont 2020. Detta ska åstadkommas 
genom ett stärkt partnerskap enligt 
rekommendationerna från den preliminära 
utvärderingen av det gemensamma 
programmet Eurostars. I 
Budapestdokumentet anges två huvudmål 
för Eurostars-2. För det första ett 
strukturinriktat mål för att fördjupa 
samordningen och anpassningen av 
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finansieringen från de nationella 
forskningsprogrammen, vilket är en central 
aspekt för medlemsländerna när det gäller 
genomförandet av det europeiska 
forskningsområdet. För det andra ett 
innehållsrelaterat mål för att stödja 
forskningsverksamma små och medelstora 
företag som deltar i transnationella 
forsknings- och innovationsprojekt. I 
Budapestdokumentet inbjuds även EU att 
delta i programmet.

finansieringen från de nationella 
forskningsprogrammen, vilket är en central 
aspekt för Eurekamedlemsländerna när 
det gäller genomförandet av det europeiska 
forskningsområdet. För det andra ett 
innehållsrelaterat mål för att stödja 
forsknings- och utvecklingsverksamma
små och medelstora företag som deltar i 
transnationella forsknings- och 
innovationsprojekt. I Budapestdokumentet 
inbjuds även EU att delta i Eurostars-2.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I enlighet med målet att förenkla bör 
de administrativa och byråkratiska 
bördorna minskas för samtliga parter. 
Dubblerad revision och onödig 
dokumentation och onödiga rapporter bör 
undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med målen för 
ramprogrammet Horisont 2020 bör alla 
medlemsstater och länder som är 
associerade med ramprogrammet Horisont 
2020 ha rätt att delta i Eurostars-2.

(11) I enlighet med målen för 
ramprogrammet Horisont 2020 och 
Eureka bör alla medlemsstater och alla 
Eurekamedlemsländer samt europeiska 
och utomeuropeiska länder som är 
associerade med Eureka och har ett avtal 
om forskning och teknik med unionen ha 
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rätt att delta i Eurostars-2.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör göra en preliminär 
utvärdering där den särskilt bedömer 
kvaliteten och effektiviteten hos 
Eurostars-2, de framsteg som gjorts för att 
nå de uppsatta målen och bör även göra en 
slutlig utvärdering samt utarbeta en rapport 
om dessa utvärderingar.

(22) Kommissionen och medlemsstaterna
bör gemensamt göra en preliminär 
utvärdering där de särskilt bedömer 
kvaliteten och effektiviteten hos 
Eurostars-2, de framsteg som gjorts för att 
nå de uppsatta målen och bör även göra en 
slutlig utvärdering samt utarbeta en rapport 
om dessa utvärderingar.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta beslut fastställs regler för unionens 
deltagande i det andra forsknings- och 
utvecklingsprogram som genomförs
gemensamt av flera medlemsstater och som 
syftar till att stödja forskningsverksamma
små och medelstora företag (nedan kallat 
Eurostars-2) samt villkoren för unionens 
deltagande.

I detta beslut fastställs regler för unionens 
deltagande i det andra forsknings- och 
utvecklingsprogram som genomförs 
gemensamt av flera medlemsstater och som 
syftar till att stödja forsknings- och 
utvecklingsverksamma små och 
medelstora företag (nedan kallat 
Eurostars-2) samt villkoren för unionens 
deltagande.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Andra medlemsstater och andra länder 
som är associerade med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
förordning (EU) nr…/2013, (nedan kallat 
ramprogrammet Horisont 2020) får delta i 
Eurostars-2 under förutsättning att de 
uppfyller de villkor som anges i 
artikel 6.1 c i detta beslut. De 
medlemsstater och associerade länder som 
uppfyller detta villkor ska anses utgöra 
deltagande stater vid tillämpningen av detta 
beslut.

2. Andra medlemsstater och andra 
Eurekamedlemsländer samt europeiska 
och utomeuropeiska länder som är 
associerade med Eureka och har ett avtal 
om forskning och teknik med EU får delta 
i Eurostars-2 under förutsättning att de 
uppfyller de villkor som anges i 
artikel 6.1 c i detta beslut. De 
medlemsstater, Eurekamedlemsländer och 
associerade länder som uppfyller detta 
villkor ska anses utgöra deltagande stater 
vid tillämpningen av detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till Eurostars-2 ska vara 
287 miljoner EUR30. Bidraget ska betalas 
från anslagen i Europeiska unionens 
allmänna budget för de relevanta delarna 
av det särskilda programmet för 
genomförandet av ramprogrammet 
Horisont 2020, inrättat genom beslut … 
/2013/EU, i enlighet med artiklarna 
58.1 c vi, 60 och 61 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012.

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till Eurostars-2, inbegripet 
centrala administrativa kostnader och 
driftskostnader, ska vara 
287 miljoner EUR30. Bidraget ska betalas 
från anslagen i Europeiska unionens 
allmänna budget för de relevanta delarna 
av det särskilda programmet för 
genomförandet av ramprogrammet 
Horisont 2020 – och särskilt genom 
anslag från budgetrubriken ”innovation i 
små och medelstora företag” inom 
andra pelaren – inrättat genom beslut … 
/2013/EU, i enlighet med artiklarna 
58.1 c vi, 60 och 61 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012.
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__________________ __________________
30 Beloppet är preliminärt och kommer att 
vara beroende av det slutliga beloppet för 
GD Forskning och innovation för målet 
”Innovation i små och medelstora företag” 
i del II ”Industriellt ledarskap”, som 
kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutgiltiga 
versionen av finansieringsöversikten för 
rättsakt.

30 Beloppet är preliminärt och kommer att 
vara beroende av det slutliga beloppet för 
GD Forskning och innovation för målet 
”Innovation i små och medelstora företag” 
i del II ”Industriellt ledarskap”, som 
kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutgiltiga 
versionen av finansieringsöversikten för 
rättsakt.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Högst 2 % av unionens finansiella 
bidrag får användas för att bidra till de 
administrativa kostnaderna för Eurostars-2. 
De deltagande staterna ska stå för alla 
andra administrativa kostnader som krävs 
för genomförandet av Eurostars-2.

3. Högst 6 % av unionens finansiella 
bidrag får användas för att bidra till de 
administrativa kostnaderna och 
driftskostnaderna (som är kostnader för 
utvärdering av projektet) för Eurostars-2. 
De deltagande staterna ska stå för de
administrativa kostnader på nationell nivå
som krävs för genomförandet av 
Eurostars-2.

Or. en

Motivering

Den centrala administration som utförs av Eurekas sekretariat liksom de centralt utförda 
utvärderingarna av projekten ger upphov till kostnader. I förenklingssyfte bör dessa centrala 
kostnader täckas av unionens bidrag, i stället för att de ska delas av över 30 medlemsstater. 
Medlemsstaterna bör i sin tur betala de administrativa kostnaderna för sina respektive 
finansieringsorgan. Detta skulle också förhindra att hela nätverket sätts på spel av en enstaka 
medlemsstat som försenar sina betalningar (4 % administrationskostnader + 2 % 
utvärdering).
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Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) De deltagande staterna, som företräds 
av Eurekas sekretariat, ska bevisa att 
programmet/forskningsområdet inrättas i 
enlighet med de forskningsprioriteringar 
som fastställts i ramprogrammet 
Horisont 2020 och bottom-up-strategin i 
Eurostars-2.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) De deltagande staterna, som företräds 
av Eurekas sekretariat, ska bevisa att de 
allmänna principer som är vägledande för 
ramprogrammet Horisont 2020 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) De deltagande staterna, som företräds 
av Eurekas sekretariat, ska bevisa att de 
villkor som fastställs i artikel 20 i 
ramprogrammet Horisont 2020 uppfylls.
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Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I delegeringsöverenskommelsen ska 
en tydlig fördelning av uppgifter och 
ansvar mellan kommissionen, Eurekas 
sekretariat och medlemsstaterna
föreskrivas och allt dubbelarbete 
undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får besluta att själv 
genomföra de revisioner som avses i punkt 
1.

2. Kommissionen får besluta att själv 
genomföra de revisioner som avses i 
punkt 1. Dessa revisioner ska endast 
genomföras i vederbörligen motiverade 
fall och i samråd med de berörda 
parterna.

Or. en

Motivering

Det är i allmänhet onödigt, och ger bara upphov till extra byråkrati, om kommissionen 
genomför revisioner som nationella finansieringsorgan redan gjort, eller i fall där inga 
misstankar finns.  Kommissionen bör redogöra för varför den önskar genomföra 
kompletterande revisioner för att undvika att ge intryck av godtycke. En kompletterande 
revision bör endast genomföras i verkligt berättigade fall och inte för alla länder och 
deltagare i allmänhet.
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Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av Eurostars-2 senast den 
31 december 2017. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om utvärderingen som 
innehåller slutsatser om utvärderingen samt 
kommissionens iakttagelser. 
Kommissionen ska översända rapporten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
30 juni 2018.

1. Kommissionen och medlemsstaterna
ska gemensamt göra en preliminär 
utvärdering av Eurostars-2 senast den 
31 december 2017. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om utvärderingen som 
innehåller slutsatser om utvärderingen samt 
kommissionens iakttagelser. 
Kommissionen ska översända rapporten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
30 juni 2018.

Or. en


