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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

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning (Euratom) om regler for virksomheders, 
forskningscentres og universiteters deltagelse i indirekte aktioner under Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2012-
2013)
(KOM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0071),

– der henviser til artikel 7 og artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet 
(C7-0076/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A7-0000/2011),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

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

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

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 11 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samme sted kan der også, afhængigt af den 
indirekte aktions art og formål, fastsættes 
yderligere betingelser for deltagertype og i 

Samme sted kan der også, afhængigt af den 
indirekte aktions art og formål, fastsættes 
yderligere begrundede betingelser for
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givet fald etableringssted. deltagertype og i givet fald etableringssted.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forslagsindkaldelserne skal indeholde 
præcise målsætninger for at sikre, at 
ansøgerne ikke indgiver forslag unødigt.

3. Forslagsindkaldelserne skal indeholde 
præcise kvantitative og kvalitative
målsætninger for at sikre, at ansøgerne ikke 
indgiver forslag unødigt.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier vedrører kvalitet, virkning 
og gennemførelse. Kriterierne for 
bedømmelse og udvælgelse inden for disse 
rammer specificeres i arbejdsprogrammet, 
som kan suppleres med yderligere krav, 
vægtninger og tærskler, eller der kan 
fastsættes nærmere regler for anvendelsen 
af kriterierne.

Disse kriterier vedrører kvalitet, virkning 
og gennemførelse. Kriterierne for 
bedømmelse og udvælgelse inden for disse 
rammer specificeres i arbejdsprogrammet, 
som kan suppleres med klart begrundede 
yderligere krav, vægtninger og tærskler, 
eller der kan fastsættes nærmere regler for 
anvendelsen af kriterierne.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes behørige foranstaltninger for 
at sikre en rimelig balance mellem 
erhvervslivet (herunder små og 
mellemstore virksomheder) og den 
akademiske verden, når der nedsættes 
grupper af uafhængige eksperter.  

Or. en


