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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 rådets förordning om det andra gemensamma företaget för initiativet för 
innovativa läkemedel
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0495),

– med beaktande av artikel 187 och artikel 188 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av 
rådet (C7-0259/2013),

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

(4) Europaparlamentet och rådets 
förordning (EU) nr.../2013 
(ramprogrammet Horisont 2020)10 syftar 
till att i högre grad främja forskning och 
innovation med hjälp av flera instrument, 
inbegripet offentlig-privata partnerskap på 
nyckelområden där forskning och 
innovation kan bidra till unionens bredare 
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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.

konkurrenskraftsmål, till att öka privata 
investeringar och till att hantera 
samhälleliga utmaningar. Partnerskapen 
bör återspegla ett balanserat bidrag från 
alla parter, vara redovisningsskyldiga för 
hur målen uppnåtts och överensstämma 
med EU:s strategiska mål för forskning, 
utveckling och innovation. 
Partnerskapens styrning och funktion bör 
vara öppen, transparent, effektiv och 
ändamålsenlig och ge en rad olika 
intressenter som är verksamma inom 
partnerskapens specifika områden 
möjlighet att delta. 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.

__________________ __________________
10 EUT... [ramprogrammet Horisont 2020] 10 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr .../2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L ...).

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med principerna som man har kommit fram till i förordningen om 
ramprogrammet Horisont 2020.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut nr 
…/2013/EU av den … 2013 om inrättande 
av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)11 bör ytterligare stöd, på de villkor 

(5) I enlighet med ramprogrammet 
Horisont 2020 och rådets beslut nr 
…/2013/EU av den … 201311 får
ytterligare stöd ges till sådana 
gemensamma företag som etablerats enligt 
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som anges i beslut nr […]/2013/EU, ges 
till sådana gemensamma företag som 
etablerats inom ramen för beslut nr 
1982/2006/EG.

villkoren som anges i ramprogrammet 
Horisont 2020, särskilt artikel 25, och i 
full överensstämmelse med de allmänna 
principerna i ramprogrammet 
Horisont 2020, och särskilt principerna 
om jämställdhet och fri tillgång.

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

11Rådets beslut (EU) nr .../2013 av den ... 
2013 om inrättande av det särskilda 
programmet för genomförande av 
Horisont 2020 (2014–2020) (EUT L...).

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med principerna som man har kommit fram till i förordningen om 
ramprogrammet Horisont 2020.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Forskning för framtidens läkemedel ska 
ske på områden där de samlade målen för 
samhälle, folkhälsa och 
bioläkemedelsindustrins konkurrenskraft 
kräver att resurser sammanförs och 
samarbete främjas mellan den offentliga 
och privata sektorn, bl.a. små och 
medelstora företag. Initiativets 
tillämpningsområde bör utvidgas till att 
omfatta alla områden av biovetenskaplig 
forskning och innovation. Dessa områden 
skulle vara av folkhälsointresse och stå i 
överensstämmelse med 
Världshälsoorganisationens rapport om 
prioriterade läkemedel för Europa och 
världen, som för närvarande håller på att 
uppdateras. Den nya versionen av 
rapporten väntas under 2013. Inom 
initiativet bör man därför sträva efter 
involvera ett bredare spektrum av partner, 

(8) Forskning för framtidens läkemedel ska 
ske på områden där de samlade målen för 
samhälle, folkhälsa och 
bioläkemedelsindustrins konkurrenskraft 
kräver att resurser sammanförs och 
samarbete främjas mellan den offentliga 
och privata sektorn, bl.a. små och 
medelstora företag. Initiativets 
tillämpningsområde bör utvidgas till att 
omfatta de områden av biovetenskaplig 
forskning och innovation där detta 
instruments mervärde har påvisats.  Dessa 
områden skulle vara av folkhälsointresse 
och stå i överensstämmelse med 
Världshälsoorganisationens rapport om 
prioriterade läkemedel för Europa och 
världen, som för närvarande håller på att 
uppdateras, och i överensstämmelse med 
övriga globala initiativ, såsom 
WHO:s rådgivande expertgrupp för 
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bl.a. midcap-företag, från olika sektorer 
(t.ex. biomedicinsk bildåtergivning, 
medicinsk it, diagnostik och/eller 
djurhälsa). Ett större deltagande skulle 
påskynda utvecklingen av nya metoder och 
ny teknik för förebygga, diagnostisera och 
behandla sjukdomar med stor inverkan på 
folkhälsan.

finansiering och samordning av forskning 
och utveckling. Den nya versionen av 
rapporten väntas under 2013. Inom 
initiativet bör man därför sträva efter 
involvera ett bredare spektrum av partner, 
bl.a. små och medelstora företag och
midcap-företag, från olika sektorer (t.ex. 
biomedicinsk bildåtergivning, medicinsk it, 
diagnostik och/eller djurhälsa), och 
storleken på deltagandet bör vara ett de 
riktmärken varmed man 
efterhandsutvärderar framgången för det 
gemensamma företaget för initiativet för 
innovativa läkemedel. Ett större 
deltagande som inbegriper meningsfullt 
deltagande av forskningsorganisationer, 
civilsamhället och oberoende 
patientorganisationer skulle påskynda 
utvecklingen av nya metoder och ny teknik 
för att förebygga, diagnostisera och 
behandla sjukdomar med stor inverkan på 
folkhälsan.

Or. en

Motivering

I halvtidsutvärderingen föreslogs ett ökat deltagande av intressenter i initiativet för 
innovativa läkemedel. Till följd av rapporten från WHO:s rådgivande expertgrupp för 
forskning och utveckling som lades fram vid WHO:s världshälsoförsamling i maj 2013 antog 
också WHO:s medlemsstater en resolution, som innehåller en process för att snabbt 
identifiera FoU-demonstrationsprojekt.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I fortsättningen bör även 
erfarenheterna från arbetet hittills inom 
det gemensamma företaget för innovativa 
läkemedel beaktas, bl.a. resultaten av 
deltidsutvärderingen och intressenternas 
rekommendationer14, och genomföras med 
hjälp av en struktur och regler som är mer 

(9) I fortsättningen bör resultaten av 
deltidsutvärderingen av detta initiativ och 
intressenternas rekommendationer
beaktas, i synnerhet vad gäller farhågorna 
med anledning av den immaterialrättsliga 
policyn för initiativet för innovativa 
läkemedel, och tydligare styrning bör 
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ändamålsenliga så att det konkreta arbetet 
effektiviseras och förenklas. Mot bakgrund 
av detta bör det gemensamma företaget för 
initiativet för innovativa läkemedel 2 
(nedan kallat ”IMI2”) anta finansiella 
regler som är anpassade till dess behov i 
enlighet med artikel 209 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 
25 oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget15.

garanteras. I fortsättningen bör även 
erfarenheterna från arbetet hittills inom 
det gemensamma företaget för innovativa 
läkemedel beaktas14, och genomföras med 
hjälp av en struktur och regler som är mer 
ändamålsenliga så att det konkreta arbetet 
effektiviseras och förenklas. Mot bakgrund 
av detta bör det gemensamma företaget för 
initiativet för innovativa läkemedel 2 
(nedan kallat ”IMI2”) anta finansiella 
regler som är anpassade till dess behov i 
enlighet med artikel 209 i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/201215.

__________________ __________________
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

Http://ec.europa.eu/research/consultations/l
ife_science_h2020/consultation_en.htm

15 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget och om 
upphävande av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 
26.10.2012, s. 1).

Or. en

Motivering

IMI2 bör vara resultatet av en lärandeprocess och ta itu med bristerna som identifierats i 
utvärderingar och i det dagliga arbetet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett deltagande i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
IMI2 bör ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr … /2013 av den … 2013 om 
fastställande av regler för deltagande och 

(14) Ett deltagande i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
IMI2 bör ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr … /2013 av den … 201316. Det 
gemensamma företaget IMI2 ska säkra att 
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spridning av resultat i Horisont 2020 —
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)16.

deltagarna skyddar, tillvaratar och sprider 
resultaten på ett sätt som garanterar 
omfattande spridning och tillvaratagande 
av forskningsuppgifter och tillgång till 
slutprodukten till rimligt pris.

__________________ __________________
16 EUT... [ramprogrammet Horisont 2020] 16Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr .../2013 av den … 
2013 om regler för deltagande och 
spridning i Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1906/2006/EG 
(EUT L ...).

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att uppgifter från IMI2-projekt sprids och att samarbetsprocesser och 
kumulativa processer stärks för att höja den vetenskapliga kunskapsnivån.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Utan att det påverkar 
deltidsutvärderingen som avses i 
artikel 11.1 i denna förordning och i 
överensstämmelse med artikel 32 i 
ramprogrammet Horisont 2020 bör de 
gemensamma teknikinitiativen, som ett 
särskilt finansieringsinstrument, bli 
föremål för en noggrann 
deltidsutvärdering, som specifikt bör 
granska initiativens öppenhet, 
transparens, effektivitet och 
ändamålsenlighet.

Or. en

Motivering
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För överensstämmelse med artikel 32 i förordningen om ramprogrammet Horisont 2020.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med artikel 287.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt får det i stiftelseurkunderna 
för de organ eller byråer som upprättas av 
unionen uteslutas att revisionsrätten ska 
granska räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska räkenskaperna för 
sådana organ som omfattas av artikel 209 
i samma förordning granskas av ett 
oberoende revisionsorgan, som bland 
annat ska yttra sig över räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet. 
För att undvika en dubbel granskning av 
räkenskaperna är det motiverat att 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget IMI2 inte bör granskas av 
revisionsrätten.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att räkenskaperna för det gemensamma företaget IMI2 bör granskas av 
revisionsrätten för att budgetmyndigheten ska ha direkt insyn i de gemensamma 
teknikinitiativens verksamhet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det gemensamma företaget IMI2 
bör verka transparent och förse lämpliga 
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organ med all relevant information samt 
främja sin verksamhet i enlighet med 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) För ett utmaningsbaserat 
förhållningssätt behövs en samordnad 
strategisk planering av forsknings- och 
innovationsverksamhet enligt det 
särskilda målet ”Hälsa, demografiska 
förändringar och välbefinnande” i det 
prioriterade området Samhälleliga 
utmaningar i ramprogrammet 
Horisont 2020. Panelen för hälsa bör 
medverka i fastställandet av forsknings-
och innovationsprioriteringar och 
därigenom bidra till att undvika 
fragmentering och säkerställa att de olika 
finansieringsinstrumenten för denna 
samhälleliga utmaning, inbegripet IMI2, 
på ett samordnat sätt bidrar till att 
förbättra den livslånga hälsan och 
välbefinnandet för alla.

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med artikel 12 i förordningen om ramprogrammet Horisont 2020.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(b) Att bidra till uppnåendet av målen för 
det gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel, i synnerhet för att

(b) Att stödja uppnåendet av målen för det 
gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel, i enlighet med de 
forsknings- och innovationsprioriteringar 
som fastställs i ramprogrammet 
Horisont 2020, i synnerhet för att

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) öka andelen framgångsrika kliniska 
prövningar av prioriterade läkemedel som 
identifierats av Världshälsoorganisationen,

i) öka andelen framgångsrika innovativa 
kliniska prövningar av prioriterade 
läkemedel som identifierats av 
Världshälsoorganisationen som har en 
terapeutisk nytta och är till nytta för 
folkhälsan,

Or. en

(Som för närvarande är fallet med Alzheimer bör IMI inte finansiera alla kliniska prövningar 
utan bara de som är innovativa.)

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla nya behandlingsmetoder för 
sjukdomar för vilka det finns ett 
omfattande icke tillgodosett behov (t.ex. 
Alzheimers sjukdom) och begränsade 
marknadsincitament (t.ex. antimikrobiell 
resistens),

iii) utveckla nya vacciner, 
diagnostikmetoder, läkemedel och
behandlingsmetoder för sjukdomar för 
vilka det finns ett omfattande icke 
tillgodosett behov (t.ex. Alzheimers 
sjukdom) och begränsade 
marknadsincitament, såsom 
fattigdomsrelaterade och försummade 
sjukdomar och antimikrobiell resistens 
generellt,
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Or. en

Motivering

Behandlingsmetoder är bara en del av ett bredare behov av innovation på hälsoområdet, 
vilket innefattar vacciner, diagnostikmetoder och läkemedel.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) förbättra den nuvarande 
läkemedelsutvecklingen genom att stödja 
utvecklingen av verktyg, standarder och 
strategier för att bedöma effekt, säkerhet 
och kvalitet avseende reglerade 
hälsoprodukter.

vi) förbättra den nuvarande 
läkemedelsutvecklingen genom att stödja 
utvecklingen av verktyg, standarder och 
strategier för att bedöma effekt, 
ändamålsenlighet, säkerhet, terapeutisk 
nytta och kvalitet avseende reglerade 
hälsoprodukter.

Or. en

Motivering

Litteraturen visar att det råder brist på nya läkemedel som har ett mervärde ur 
behandlingssynpunkt.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) underlätta övergången till ett öppet 
innovativt system och stärka 
samarbetsprocessen och den kumulativa 
processen för att höja den vetenskapliga 
kunskapsnivån genom en bred spridning 
av uppgifter från IMI2-projekt.

Or. en

Motivering
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Det är mycket viktigt att uppgifter från IMI2-projekt sprids och att samarbetsprocesser och 
kumulativa processer stärks för att höja den vetenskapliga kunskapsnivån. Att sprida 
uppgifter kan också öka insynen i och redovisningsskyldigheten för forskning och öka dess 
tillförlitlighet genom att övriga forskare kan upprepa eller utöka analyserna.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Att främja små och medelstora 
företags deltagande i verksamheten i 
enlighet med målen för ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med artikel 18 i förordningen om ramprogrammet Horisont 2020.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, till 
det gemensamma företaget IMI2 för 
täckande av administrativa kostnader och 
driftskostnader ska högst uppgå till 
1 725 miljoner euro, som ska bestå av 
följande:

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, till 
det gemensamma företaget IMI2 för 
täckande av administrativa kostnader och 
driftskostnader ska högst uppgå till 
1 509 miljoner euro, som ska bestå av 
följande:

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att budgeten för det gemensamma företaget IMI2 ska skäras ned med 
12,5 % till följd av den totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 i den fleråriga 
budgetramen, för att inte äventyra den känsliga jämvikten mellan finansiering för 
forskningssamverkan om hälsa å ena sidan och finansiering för det gemensamma 
teknikinitiativet å andra sidan.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Upp till 1 500 miljoner euro 
motsvarande bidraget från EFPIA eller 
dess olika enheter eller deras anknutna 
enheter.

(a) Upp till 1 312 miljoner euro utöver 
bidraget från EFPIA eller dess olika 
enheter eller deras anknutna enheter.

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att budgeten för det gemensamma företaget IMI2 ska skäras ned med 
12,5 % till följd av den totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 i den fleråriga 
budgetramen, för att inte äventyra den känsliga jämvikten mellan finansiering för 
forskningssamverkan om hälsa å ena sidan och finansiering för det gemensamma 
teknikinitiativet å andra sidan.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Upp till 225 miljoner euro motsvarande
ytterligare bidrag från andra medlemmars 
associerade partner eller från deras enheter 
eller deras anknutna enheter.

(b) Upp till 197 miljoner euro utöver 
ytterligare bidrag från andra medlemmars 
associerade partner eller från deras enheter 
eller deras anknutna enheter.

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att budgeten för det gemensamma företaget IMI2 ska skäras ned med 
12,5 % till följd av den totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 i den fleråriga 
budgetramen, för att inte äventyra den känsliga jämvikten mellan finansiering för 
forskningssamverkan om hälsa å ena sidan och finansiering för det gemensamma 
teknikinitiativet å andra sidan.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De särskilda resultatindikatorer som 
avser det gemensamma företaget 
IMI2:s funktion.

(c) De särskilda resultatindikatorer som 
avser det gemensamma företaget 
IMI2:s funktion som anges i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering Rapporter och utvärdering

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
etappgranskning av det gemensamma 
företaget IMI2. Kommissionen ska senast 
den 30 juni 2018 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
etappgranskning av det gemensamma 
företaget IMI2 som ska beakta 
rådgivningen från panelen för hälsa i 
enlighet med artikel 12.2 i 
ramprogrammet Horisont 2020.
Utvärderingen ska bl.a. innehålla en 
ingående jämförelse av 
IMI2:s deltidsresultat med de specifika 
indikatorerna som är förtecknade i del 
18a i stadgarna i bilagan till denna 
förordning.
Deltidsutvärderingen av det gemensamma 
företaget IMI2 ska utgöra en del av och 
ställas samman med deltidsutvärderingen 
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av ramprogrammet Horisont 2020.
Kommissionen ska senast den 30 juni 2018 
meddela slutsatserna av utvärderingen samt 
sina kommentarer till Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Motivering

Panelen för hälsa kommer att ha ansvaret för att samtliga prioriteringar inom utmaningen 
Hälsa är samstämmiga och bör därför rådfrågas under utvärderingens gång. Detta 
ändringsförslag återspeglar dessutom att ändringar har gjorts i artikel 26 i förordningen om 
Horisont 2020 där gemensamma teknikinitiativ, för att främja den interna samstämmigheten, 
tydligt omnämns som en del av deltidsutvärderingen av Horisont 2020.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska inför 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en årsrapport om de framsteg som det 
gemensamma företaget IMI2 har uppnått. 
Rapporten ska innehålla detaljerade 
upplysningar om genomförandet, 
inklusive antalet förslag som lämnats in, 
antalet förslag som valts ut för 
finansiering, typ av deltagare, inbegripet 
små och medelstora företag och statistik 
per land.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens 1. Ansvarsfrihet för budgetens 
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genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det gemensamma företaget IMI2 ska 
ingå i den ansvarsfrihet som 
Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, beviljar kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 319 i 
fördraget.

genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det gemensamma företaget IMI2 ska 
överensstämma med det förfarande för att 
bevilja ansvarsfrihet för gemenskapens 
organ som omfattas av artikel 209 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Or. en

Motivering

I artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 nämns inte ett förfarande för att bevilja 
ansvarsfrihet. Föredraganden anser därför att ansvarsfriheten för gemensamma 
teknikinitiativ bör överensstämma med det förfarande för att bevilja ansvarsfrihet som 
omfattas av artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppnå samstämmighet kan 
kommissionen besluta att utföra de 
revisioner som avses i punkt 1 för de 
deltagare som har fått finansiering inom 
ramen för det gemensamma företaget 
IMI2.

2. För att uppnå samstämmighet kan 
kommissionen besluta att utföra de 
revisioner som avses i punkt 1 för de 
deltagare som har fått finansiering inom 
ramen för eller har bidragit till den 
verksamhet som finansierats av det 
gemensamma företaget IMI2.

Or. en

Motivering

Alla parter som har deltagit i IMI2:s forsknings- och innovationsverksamhet bör bli föremål 
för revision.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kommissionen och revisionsrätten och (b) kommissionen och revisionsrätten rätt 
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revisionsrätten rätt att utföra sådana 
revisioner och utredningar avseende det 
gemensamma företaget IMI2, inom ramen 
för respektive befogenheter.

att utföra sådana revisioner för deltagare i 
forsknings- och innovationsverksamhet 
som finansierats av det gemensamma 
företaget IMI2, inom ramen för respektive 
befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen för det gemensamma 
företaget IMI2 får anta praktiska 
förfaranden för genomförande av 
förordning (EG) nr 1049/2001.

utgår

Or. en

Motivering

Förordning (EG) nr 1049/2009 fastställer redan förfaranden för hur EU-institutioner ska ge 
tillgång till handlingar.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 17 

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 
IMI2. Det gemensamma företaget IMI2 ska
i enlighet med den förordningen betraktas 
som ett finansieringsorgan och ge 
finansiellt stöd till indirekta åtgärder enligt 
regel 1 i stadgarna enligt bilagan.

Förordning (EU) nr … [Rules for the 
participation and dissemination in 
Horizon 2020] ska tillämpas på åtgärder 
som finansieras av det gemensamma 
företaget IMI2. Det gemensamma företaget 
IMI2 ska i enlighet med den förordningen 
betraktas som ett finansieringsorgan och ge 
finansiellt stöd till indirekta åtgärder enligt 
regel 1 i stadgarna enligt bilagan.

Undantag i artikel 1.3 i förordning (EU) 
nr ... [Rules for the participation and 
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dissemination in Horizon 2020] ska 
tillämpas konsekvent för att garantera 
klarhet angående rättsläget och 
förfaranden för deltagare, möjliggöra 
största möjliga deltagande av små och 
medelstora företag och midcap-företag 
samt garantera lika och rättvis 
behandling av deltagare avseende ägande 
av och tillgång till resultat från 
IMI2-projekt.

Or. en

Motivering

Föredraganden är en stark anhängare av en uppsättning regler – Regler för deltagande – för 
all verksamhet som finansieras inom ramen för Horisont 2020, inbegripet gemensamma 
teknikinitiativ. Om undantag behöver göras från den allmänna regeln bör omfattningen av 
undantaget begränsas till minsta möjliga och det bör säkerställas att ingen som kan bidra till 
IMI2-målen hindras från att delta. 

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Eventuella outnyttjade anslag enligt 
förordning (EG) nr 73/2008 ska överföras 
till det gemensamma företaget IMI2.

5. Endast oundgängliga anslag som 
behövs för att täcka administrativa 
kostnader till följd av 
ansökningsomgångar enligt det 
gemensamma företaget IMI1 ska 
överföras från outnyttjade anslag enligt 
förordning (EG) nr 73/2008.

Or. en

Motivering

Eventuella outnyttjade medel från IMI1 ska användas för att finansiera projekt inom sjunde 
ramprogrammet, t.ex. för att stödja projekt på reservlistan, förutom de oundgängliga 
administrativa kostnaderna för att slutföra IMI1.

Ändringsförslag 29



PE523.015v01-00 22/39 PR\1009315SV.doc

SV

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att uppbåda de offentliga och privata 
resurser som krävs för att uppnå målen för 
det gemensamma företaget IMI2.

(a) Att öka privata investeringar och
uppbåda de offentliga och privata resurser 
som krävs för att uppnå målen för det 
gemensamma företaget IMI2.

Or. en

Motivering

Genom att tillåta att finansiering från Horisont 2020 kombineras med övriga offentliga 
finansieringskällor väntas gemensamma teknikinitiativ ha en betydande hävstångseffekt på 
privata investeringar och relaterad ekonomisk verksamhet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att regelbundet se över och göra 
nödvändiga ändringar av den strategiska 
forskningsagendan för det gemensamma 
företaget IMI2 mot bakgrund av 
vetenskapliga rön som framkommer under 
dess genomförande.

(b) Att regelbundet se över och göra 
nödvändiga ändringar av den strategiska 
forskningsagendan för det gemensamma 
företaget IMI2 mot bakgrund av 
vetenskapliga rön som framkommer under 
dess genomförande, i samråd med 
Horisont 2020-panelen för hälsa i 
enlighet med artikel 12.2 i 
ramprogrammet Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Eftersom panelen för hälsa kommer att ha ansvaret för att samtliga prioriteringar inom 
utmaningen Hälsa är samstämmiga anser föredraganden att det gemensamma företaget 
IMI2:s strategiska forskningsagenda kommer att dra nytta av panelens bidrag.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att upprätta och utveckla nära och 
långsiktigt samarbete mellan unionen, 
andra medlemmar, associerade partner och 
andra intressenter, t.ex. andra branscher, 
tillsynsorgan, patientorganisationer, den 
akademiska världen och kliniska centrum, 
samt samarbete mellan näringslivet och 
den akademiska världen.

(c) Att upprätta och utveckla nära och 
långsiktigt samarbete mellan unionen, 
andra medlemmar, associerade partner och 
andra intressenter, t.ex. andra branscher, 
tillsynsorgan, oberoende 
patientorganisationer, den akademiska 
världen, forskningsorganisationer och 
kliniska centrum, samt samarbete mellan 
näringslivet och den akademiska världen, 
samtidigt som man ser till att deltagandet 
är så brett som möjligt både ur geografisk 
synpunkt och i fråga om deltagandets 
storlek.

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att brett deltagande bland intressenter kommer att stärka det 
gemensamma företaget IMI2:s resultat och legitimitet.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att effektivt stödja forskning och 
innovation inom biovetenskap, 
huvudsakligen genom bidrag.

(e) Att effektivt stödja forskning och 
innovation inom biovetenskap före 
introduktionen på marknaden, 
huvudsakligen genom bidrag.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att fastställa och genomföra den årliga (f) Att fastställa och genomföra den årliga 
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arbetsplanen för det gemensamma 
företaget IMI2, framför allt genom 
ansökningsomgångar.

arbetsplanen för det gemensamma 
företaget IMI2, framför allt genom öppna 
och konkurrensutsatta
ansökningsomgångar.

Or. en

Motivering

Alla ansökningsomgångar som anordnas av gemensamma företag och gemensamma 
teknikinitiativ måste vara öppna och konkurrensutsatta. De ansökningar som ska finansieras 
måste väljas ut på grund av det övergripande kriteriet vetenskaplig spetskompetens. 

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att ta initiativ till ansökningsomgångar 
och andra nödvändiga förfaranden för 
finansiering, att utvärdera ansökningar och 
att bevilja finansiering av projekt enligt 
gällande bestämmelser, inom ramen för 
tillgängliga medel.

(g) Att ta initiativ till öppna och 
konkurrensutsatta ansökningsomgångar 
och andra nödvändiga förfaranden för 
finansiering, att utvärdera ansökningar och 
att bevilja finansiering av projekt enligt 
gällande bestämmelser, inom ramen för 
tillgängliga medel.

Or. en

Motivering

Alla ansökningsomgångar som anordnas av gemensamma företag och gemensamma 
teknikinitiativ måste vara öppna och konkurrensutsatta. De ansökningar som ska finansieras 
måste väljas ut på grund av det övergripande kriteriet vetenskaplig spetskompetens. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Att offentliggöra information om 
projekt, bland annat deltagarnas namn 
och det belopp som erhållits som stöd från 
det gemensamma företaget IMI2 per 
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deltagare.

Or. en

Motivering

Största möjliga transparens krävs när offentliga medel är inblandade, även när det gäller 
gemensamma teknikinitiativ. För att utvärdera och motivera IMI2:s mervärde krävs 
transparens för alla finansierade projekt.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Verksamhet för information, 
kommunikation, utnyttjande och spridning 
genom tillämpning, efter nödvändiga 
ändringar, av bestämmelserna i artikel 22 i 
förordning (EU) nr […]/2013 [the 
Horizon 2020 Framework Programme].

(h) Verksamhet för information, 
kommunikation, utnyttjande och spridning 
genom tillämpning av bestämmelserna i 
artikel 28 i ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att anordna ett möte med 
intressegrupper minst en gång om året för 
att garantera öppenhet och insyn i det 
gemensamma företaget 
IMI2:s forskningsverksamhet.

(i) Att anordna ett möte med 
intressegrupper minst en gång om året för 
att garantera öppenhet och insyn i och 
redovisningsskyldighet för det 
gemensamma företaget 
IMI2:s forskningsverksamhet via forumet 
för intressenter.

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilagan – del 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den europeiska 
läkemedelsbranschorganisationen 
(European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations, nedan kallad 
EFPIA), efter godkännande av stadgarna 
genom ett godkännandebrev.

(b) Den europeiska 
läkemedelsbranschorganisationen 
(European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations, nedan kallad 
EFPIA), en organisation utan vinstsyfte 
registrerad enligt schweizisk lagstiftning 
(registreringsnummer 4749) med ständigt 
säte i Bryssel i Belgien, efter godkännande 
av stadgarna genom ett godkännandebrev. 

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilagan – del 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha 50% av rösterna. 
Kommissionens röst ska vara odelbar. 
Varje medlem får fördela sina röster bland 
dess företrädare i styrelsen. Medlemmarna 
ska alltid försöka uppnå enhällighet. Om 
konsensus inte kan uppnås ska styrelsen 
fatta beslut med en majoritet av minst 75 % 
av samtliga röster, inbegripet rösterna för 
de som inte är närvarande.

Kommissionen ska ha 50% av de totala
rösterna. Kommissionens röst ska vara 
odelbar. Varje medlem får fördela sina 
röster bland dess företrädare i styrelsen. 
Medlemmarna ska alltid försöka uppnå 
enhällighet. Om konsensus inte kan uppnås 
ska styrelsen fatta beslut med en majoritet 
av minst 75 % av samtliga röster, 
inbegripet rösterna för de som inte är 
närvarande.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilagan – del 6 – punkt 2 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i gruppen med staternas 
företrädare ska delta i styrelsens möten 
som observatör.

Ordföranden i gruppen med staternas 
företrädare ska delta i styrelsens möten 
som observatör, och i överläggningarna, 
men ska inte ha rösträtt.
Ordföranden i den vetenskapliga 
kommittén ska ha rätt att delta i styrelsens 
möten och i överläggningarna, men ska 
inte ha rösträtt.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilagan – del 6 – punkt 2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning. Styrelsen ska anta och offentliggöra sin 
egen arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilagan – del 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Anta den årliga arbetsplanen och 
tillhörande kostnadsberäkningar, på förslag 
av den verkställande direktören i nära 
samarbete med de rådgivande grupper som 
avses i regel 7.2 q, efter samråd med den 
vetenskapliga kommittén och gruppen med 
staternas företrädare.

(h) Anta den årliga arbetsplanen och 
tillhörande kostnadsberäkningar, på förslag 
av den verkställande direktören i nära 
samarbete med de rådgivande grupper som 
avses i regel 7.2 q, efter samråd med den 
vetenskapliga kommittén och gruppen med 
staternas företrädare samt 
Horisont 2020-panelen för hälsa.

Or. en



PE523.015v01-00 28/39 PR\1009315SV.doc

SV

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilagan – del 7 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Godkänna förteckningen över förslag 
som valts ut för finansiering.

(m) Godkänna förteckningen över förslag 
som valts ut för finansiering, med 
utgångspunkt från den rangordning som 
en oberoende expertpanel har kommit 
fram till i enlighet med artikel 40 i 
förordning (EU) nr .../2013 [Rules for 
Participation and dissemination in 
Horizon 2020].

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med artikel 37 i reglerna för deltagande i Horisont 2020.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilagan – del 7 – punkt 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(q) Inrätta rådgivande grupper utöver det 
gemensamma företaget IMI2:s organ, där 
så är lämpligt.

(q) Inrätta rådgivande grupper genom 
öppna ansökningsomgångar utöver det 
gemensamma företaget IMI2:s organ, där 
så är lämpligt.

Or. en

Motivering

Inrättandet av ytterligare rådgivande grupper och utnämningen av dess ledamöter måste ske 
med största möjliga transparens och utifrån objektiva kriterier.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilagan – del 9 – punkt 4 – led ka (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Inom rimlig tid genomföra och följa 
upp eventuella rekommendationer i den 
slutliga utvärderingen av det 
gemensamma företaget IMI, 
deltidsutvärderingen av det gemensamma 
företaget IMI2 eller annan relevant 
bedömning av IMI2-verksamhet. 

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilagan – del 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå
av högst sju ledamöter som utnämns för en 
förlängningsbar period på ett år. Den ska 
välja en ordförande bland sina medlemmar 
för ett år.

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av högst 15 ledamöter som utnämns för en 
förlängningsbar period på två år. Den ska 
välja en ordförande bland sina medlemmar 
för ett år. Jämn könsfördelning i 
kommittén ska eftersträvas i enlighet med 
artikel 16 i ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilagan – del 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare experter får utses om det 
behövs för särskilda uppgifter och 
begränsad tid.

Ytterligare experter får utses om det 
behövs för särskilda uppgifter och 
begränsad tid, och de ska väljas ut enligt 
samma förfarande som för de ständiga 
ledamöterna i den vetenskapliga 
kommittén.
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Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilagan – part 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen ska fastställa de särskilda 
kriterierna och det särskilda 
urvalsförfarandet för sammansättningen av 
den vetenskapliga kommittén samt utse 
dess ledamöter. Styrelsen ska beakta de 
tänkbara kandidater som gruppen med 
staternas företrädare inom det 
gemensamma företaget IMI2 föreslagit.

3. Styrelsen ska fastställa de särskilda 
kriterierna och det särskilda 
urvalsförfarandet för sammansättningen av 
den vetenskapliga kommittén samt utse 
dess ledamöter. Styrelsen ska utse sina 
ledamöter bland de tänkbara kandidater 
som gruppen med staternas företrädare 
inom det gemensamma företaget IMI2 
föreslagit.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilagan – del 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ge råd om de vetenskapliga 
prioriteringar som ska ingå i de årliga 
arbetsplanerna.

(a) Ge råd om de vetenskapliga 
prioriteringar som ska ingå i de årliga 
arbetsplanerna, inklusive förslag till texter 
till ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilagan – del 10 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(aa) Ge råd om de vetenskapliga 
prioriteringar som ska ingå i den 
strategiska forskningsagendan i 
samordning med Horisont 2020-panelen 
för hälsa.

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att den vetenskapliga styrningen bör stärkas, särskilt med tanke på att 
den vetenskapliga kommitténs roll förefaller ha minskat sedan översynen av den strategiska 
forskningsagendan 2010–2011.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilagan – del 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst en gång per år. Mötena 
ska sammankallas av kommitténs 
ordförande.

5. Kommittén ska sammanträda åtminstone 
två gånger om året. Mötena ska 
sammankallas av kommitténs ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilagan – del 10 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den vetenskapliga kommittén får på 
eget initiativ utfärda rekommendationer
till det gemensamma företaget IMI2 i 
tekniska och vetenskapliga frågor och 
ledningsfrågor.
Det gemensamma företaget IMI2 ska 
informera den vetenskapliga kommittén 
om hur sådana rekommendationer har 
följts upp och att motivera varför om 
rekommendationerna inte har följts.
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Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilagan – part 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den vetenskapliga kommittén ska själv 
anta sin arbetsordning.

7. Styrelsen ska själv anta och 
offentliggöra sin egen arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilagan – del 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Gruppen med staternas företrädare ska 
sammanträda minst en gång per år. Mötena 
ska sammankallas av kommitténs 
ordförande. Styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören eller deras 
företrädare ska närvara vid 
sammanträdena.

2. Gruppen med staternas företrädare ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Mötena ska sammankallas av kommitténs 
ordförande. Styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören eller deras 
företrädare ska närvara vid 
sammanträdena.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilagan – del 11 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det gemensamma företaget 
IMI2:s framsteg när det gäller programmet 
och uppfyllandet av dess mål.

(a) Det gemensamma företaget 
IMI2:s framsteg när det gäller programmet 
och uppfyllandet av dess mål, inbegripet 
utvärderingsförfarandet för 
ansökningsomgångar och förslag och 
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resultatet av dem, på samma omfattande 
och ingående sätt som för 
programkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilagan – del 11 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kopplingar till ramprogrammet 
Horisont 2020.

(c) Efterlevnad av ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilagan – del 11 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Årliga arbetsplaner. (d) Årliga arbetsplaner, inklusive förslag 
till texter till ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilagan – del 11 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Det tillrådliga i att inbegripa en viss 
forskningsprioritet som omfattas av ett 
gemensamt företag IMI2 i ordinarie 
ansökningsomgångar i ramprogrammet 
Horisont 2020 för att utveckla nya 
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synergier med forsknings- och 
innovationsverksamhet av strategisk 
betydelse.

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med artikel 19 i förordningen om ramprogrammet Horisont 2020.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Gruppen med staternas företrädare ska 
anta sin egen arbetsordning.

6. Gruppen med staternas företrädare ska 
anta och offentliggöra sin egen 
arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18a – Indikatorer
Resultatindikatorerna för bedömning av framstegen mot målen i artikel 2 är följande:
Vetenskaplig och teknisk utveckling

Indikator Mål
Övervakning av hur 
det gemensamma 
företagets mål uppnås

Övervakning av hur 
specifika mål uppnås

Se avsnitt 3.2 i 
konsekvensbedömningen

Antal nätverk för öppen 
innovation som upprättats

Tre nätverk för öppen 
innovation mellan olika 
industrisektorer och två 
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nätverk för klinisk 
prövning

Antal strategiska agendor 
utanför det gemensamma 
företaget

Strategiska agendor på 
tre forskningsområden 
enligt definitionen i de 
specifika målen i avsnitt 3.2

Antal inrättade 
partnerskap

Partnerskap inom 
16 forskningsområden 
enligt definitionen i de 
specifika målen i avsnitt 3.2

Övervakning av hur 
den strategiska 
forskningsagendan 
genomförs

Antalet analyserade 
datapunkter för en objektiv 
molekylär 
sjukdomstaxonomi

5 miljoner datapunkter

Antal sjukdomar som 
klassificerats

Fyra sjukdomsområden

Antal försök som 
analyserats i syfte att samla 
erfarenhet från negativa 
resultat

125 försök

I vilken utsträckning de 
politiska målen hälsa, 
demografiska förändringar 
och välbefinnande har 
beaktats

Den strategiska 
forskningsagendan måste 
beakta punkterna 1.1.2, 
1.2.2, delar av 1.2.3 och 
delar av 1.3.1 i den partiella 
allmänna riktlinjen för 
ramprogrammet 
Horisont 2020

Övervakning av det gemensamma företagets drift
Urval av projekt och 
finansieringens 
fördelning

Handläggningstiden för att 
bevilja stöd

270 dagar

Handläggningstiden för att 
göra utbetalningar

30 dagar

Efterlevnad av tidsplanen Avsatta medel och 
ansökningsomgångar som 
utlysts i enlighet med detta

Omfattningen av små och 
medelstora företags 
deltagande och fördelar

Från början kommer 20 % 
av IMI2:s finansiering små 
och medelstora företag till 
godo; fördelarna för de 
övervakade små och 
medelstora företagen 
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uppstår från och med andra 
året: minst 70 % av de 
svarande små och 
medelstora företagen 
uppger att de drar nytta av 
kunskaperna inom 
industrin och/eller hos 
akademiska partner; 80 % 
av de små och medelstora 
företagen uppger att målen 
inte hade kunnat uppfyllas 
utan stöd från IMI2.

Forskningsprogramm
ets effektivitet

Antal publikationer I genomsnitt 
20 publikationer per 
10 miljoner euro i 
finansiering

Genomslagskraft för de 
tidskrifter där artiklarna 
publiceras Genomsnittlig 
genomslagskraft:

10 % över EU-genomsnittet

Genomslagskraft för 
publikationer Citat:

20 % över genomsnittet för 
EU-publikationer

Antal patent I genomsnitt två 
patentansökningar per 
10 miljoner euro i 
finansiering

Storleken på 
FoU-investeringar

 Årsvis variation i procent i 
förhållande till årliga 
utgifter för FoU i 
förhållande till 
EFPIA-företags utgifter

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att bestämmelserna om ökade privata investeringar bör stärkas 
ytterligare för att göra dem synligare. Därför införs en ny indikator för storleken på 
FoU-investeringar för företag som hör till EFPIA, medlem av det gemensamma företaget IMI.
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MOTIVERING

Det andra initiativet för innovativa läkemedel (IMI2) efterträder IMI1, ett gemensamt 
teknikinitiativ som inrättades enligt det sjunde ramprogrammet, men med ett annat 
tillämpningsområde: fokus kommer att skifta från biomedicinsk forskning före introduktionen 
på marknaden till folkhälsa. I och med detta kommer agendan för IMI2 att utvidgas till att 
omfatta hela innovationscykeln, genom att annan biovetenskap tas med och inte enbart 
forskning utan också kommersialisering av innovativa läkemedel omfattas.

Som den andra interimsrapporten om IMI1 noterar har det varit en lärandeprocess som är 
naturlig för ett nytt system, som har funnit en fortsättning i detta förslag. Det finns emellertid 
fortfarande vissa frågor där föredraganden menar att det finns utrymme för förbättringar, 
särskild vad gäller följande:

En bättre överensstämmelse med Horisont 2020.

En mer transparent, redovisningsskyldig och deltagande styrningsstruktur.

En starkare vetenskaplig styrning.

Överensstämmelse med Horisont 2020

När Europaparlamentet förhandlade om Horisont 2020-paketet följde man expertgruppens 
rekommendationer angående deltidsutvärderingen av sjunde ramprogrammet och den 
efterföljande revisionsrapporten och efterlyste en uppsättning regler för hela programmet, 
samtidigt som man underströk att alla instrument borde vara tematiskt samstämmiga och med 
ett europeiskt mervärde. Eftersom det uppstått frågetecken kring de gemensamma 
teknikinitiativen ansträngde sig Europaparlamentet särskilt för att detta instrument skulle följa 
ovanstående principer.

Artikel 19 i förordningen om ramprogrammet stärker kriterierna för både identifieringen och 
hanteringen av detta instrument, med särskild tonvikt på (i) ett påvisat mervärde av 
instrumentet, (ii) fastställandet av tydliga och mätbara samhälls- och konkurrensmål, 
(iii) ett balanserat bidrag från den privata sektorn gentemot EU-budgeten, (iv) följande av 
reglerna för deltagande, (v) komplementaritet med andra delar av Horisont 2020, 
(vi) involvering av alla berörda parter i hela värdekedjan och (vii) påvisande av ett öppet, 
transparent och aktivt styrningssystem. 

Enligt artikel 26 i förordningen om ramprogrammet ska också en ingående bedömning av de 
gemensamma teknikinitiativen ingå i deltidsutvärderingen av Horisont 2020 och bl.a. ska det 
göras av bedömning av hur öppna, transparenta och effektiva de är.

Andra bestämmelser i förordningen om ramprogrammet Horisont 2020 som införs i denna 
förordning är:

 Större deltagande av små och medelstora företag (se artikel 18 i H2020 FP –
förordningen om ramprogrammet Horisont 2020), med beaktande av att 
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IMI-projektdeltagare i enkäter har uppgett att företag och universitet visar föga intresse 
av att dela med sig av kunskaper till små och medelstora företag.

 Samordning med Horisont 2020-panelen för hälsa (se artikel 12 i H2020 FP).
 Uttrycklig efterlevnad av allmänna principer i Horisont 2020 såsom fri tillgång och 

jämställdhet (se artikel 15 och 15b i H2020 FP).
 Försäkran att områden som omfattas av offentlig-privata partnerskap inte är automatiskt 

uteslutna från arbetsprogrammen, eftersom de är tänkta att komplettera snarare än att 
ersätta ordinarie transnationella samarbetsprojekt (se artikel 19 H2020 FP).

 Införande av försummad och fattigdomsrelaterad produktutveckling (se bilaga H2020 
FP, utmaningen Hälsa).

Budget

Trots att Europaparlamentet vid upprepade tillfällen rekommenderat att 100 miljarder euro 
ska anslås till Horisont 2020-programmet beslutade rådet att skära ned kommissionens förslag 
med 12,5 procent. Detta beslut, tillsammans med synpunkten i Riera-betänkandet om 
ramprogrammet Horisont 2020 att programmet bör koncentreras till transnationella, 
medelstora samarbetsprojekt inom forskning och utveckling före introduktionen på 
marknaden, har föranlett föredraganden att tillämpa samma budgetnedskärning i procentandel 
på gemensamma företaget IMI2 som den totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 i 
den fleråriga budgetramen.

Föredraganden föreslår också att överföringen av outnyttjade anslag från det gemensamma 
företaget IMI1 till det gemensamma företaget IMI2 ska begränsas till de administrativa 
kostnaderna för förvaltningen av pågående IMI1-projekt. Övriga outnyttjade medel bör 
överföras till sjunde ramprogrammet (t.ex. för att finansiera projekt som för närvarande står 
på reservlistan).

I fråga om hävstångseffekt anser föredraganden att bestämmelserna om företags naturabidrag 
bör stärkas ytterligare för att göra dem synligare. En ny indikator, storleken på 
FoU-investeringar, har införts och skyldigheten att utöka efterhandsgranskningen till 
naturabidrag har betonats. 

Immateriella rättigheter

Resultaten av det offentliga samrådet om planer på ett offentlig-privat partnerskap inom 
biovetenskap och innovation enligt Horisont 2020 och deltidsutvärderingarna av det 
gemensamma företaget IMI visar att det fortfarande förekommer starka farhågor bland 
intressenterna vad gäller policyn för immateriella rättigheter. Som nämns ovan har 
Europaparlamentet varit en ivrig försvarare av att reglerna för deltagande ska följas fullt ut 
och uppmanar därför med kraft medlemmarna i det gemensamma företaget IMI att 

 inte skapa hinder som kan avskräcka excellenta små och medelstora företag, universitet 
och forskningsorganisationer samt patientorganisationer från att delta i IMI, 

 uppnå en rättvis fördelning av rättigheter,
 säkerställa rättslig förutsebarhet redan från början.
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Om en delegerad akt om undantag från reglerna för deltagande skulle bli nödvändig ska 
parlamentet noga övervaka att den uppfyller ovannämnda principer och inte skapar obalans 
mellan deltagarna.

Ökad vetenskaplig styrning

Intressenter har i det offentliga samrådet upprepade gånger framfört kritik mot att 
forskarvärlden inte har involverats i fastställandet av den strategiska forskningsagendan. 

Man måste också försäkra sig om att forskningen motsvarar ett verkligt samhällsintresse och 
inte uppfattas som ett verktyg för att möjliggöra snedvridning på marknaden. Därför anser 
föredraganden att det är av yttersta vikt att den vetenskapliga kommittén inte bara stärker sin
ställning som ett viktigt organ inom det gemensamma företaget IMI utan att den också får 
delta aktivt i fastställandet av vilka vetenskapliga prioriteringar som ska ingå i den strategiska 
forskningsagendan.

Ytterligare samstämmighet och strategisk planering bör också säkras inom utmaningen 
Hälsa genom att H2020-panelen för hälsa involveras.

En mer transparent och redovisningsskyldig styrning

En rad ändringsförslag har slutligen lämnats in för att öka transparensen och 
redovisningsskyldigheten för det gemensamma företaget IMI:s ledningsstruktur och 
beslutsprocess för att bekräfta dess legitimitet och säkerställa att alla organ får tillräckliga 
medel för att utföra sina uppgifter i en särskilt känslig sektor, där samhällsintresset måste vara 
den huvudsakliga drivkraften för all IMI-verksamhet.


