
PR\873911SV.doc PE469.874v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2011/0045(NLE)

9.8.2011

*
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets förordning om företags, forskningscentrums och 
universitets deltagande i indirekta åtgärder inom 
Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram (2012–2013)
(KOM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Jan Březina



PE469.874v01-00 2/7 PR\873911SV.doc

SV

PR_NLE-CN_art55am

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

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget rådets förordning om företags, forskningscentrums och universitets 
deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens 
ramprogram (2012–2013)
(KOM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0071),

– med beaktande av artiklarna 7 och 10 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av 
rådet (C7-0076/2011),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från budgetutskottet (A7-.../2011).

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 och 
artikel 106a i Euratomfördraget. 

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
Artikel 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också, beroende på den indirekta 
åtgärdens typ och syften, innehålla 
ytterligare krav beträffande typ av 
deltagare och, eventuellt, etableringsort.

De får också, beroende på den indirekta 
åtgärdens typ och mål, innehålla ytterligare 
motiverade krav beträffande typ av 
deltagare och, eventuellt, etableringsort.
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ansökningsomgångar ska ha tydliga mål 
så att förslagsställare inte lämnar in 
ansökningar i onödan.

3. Ansökningsomgångar ska ha tydliga 
kvantitativa och kvalitativa mål så att 
förslagsställare inte lämnar in ansökningar 
i onödan.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterierna ska vara excellens, effekter och 
genomförande. Inom denna ram ska 
arbetsprogrammet dessutom innehålla 
utvärderings- och urvalskriterier, varvid 
ytterligare krav, viktningar och trösklar får 
läggas till, eller ange ytterligare detaljer om 
tillämpningen av kriterierna.

Kriterierna ska vara excellens, effekter och 
genomförande. Inom denna ram ska 
arbetsprogrammet dessutom innehålla 
utvärderings- och urvalskriterier, varvid 
ytterligare tydligt motiverade krav, 
viktningar och trösklar får läggas till, eller 
ange ytterligare detaljer om tillämpningen 
av kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
säkerställa en god balans mellan 
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näringslivet (inbegripet små och 
medelstora företag) och den akademiska 
världen när grupper av oberoende 
experter ska utses.

Or. en


