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(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 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reglerne for deltagelse og 
formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)".
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0810),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, 183 og 188, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0465/2011),

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

– under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
xx.xx.20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, 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 og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør på passende vis afspejle Europa-
Parlamentets anbefalinger, som er 
sammenfattet i "betænkning om forenkling 
af gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne" og 
Rådets anbefalinger om forenkling af de 
administrative og finansielle krav inden for 

(4) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør på passende vis afspejle Europa-
Parlamentets anbefalinger, som er 
sammenfattet i "betænkning om forenkling 
af gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne" og 
Rådets anbefalinger om forenkling af de 
administrative og finansielle krav inden for 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort I EUT.
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rammeprogrammerne for forskning. 
Reglerne bør sikre kontinuitet i de 
forenklingsforanstaltninger, der allerede er 
gennemført ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), og arbejde 
videre med at mindske deltagernes 
administrative byrde og kompleksiteten i 
de finansielle bestemmelser med henblik 
på at nedbringe antallet af finansielle fejl. 
Reglerne bør også tage højde for de 
bekymringer og anbefalinger, som 
forskningssamfundet gav udtryk for under 
den debat, som blev indledt ved 
Kommissionens meddelelse af 29. april 
2010 til Europa-Parlamentet, Rådet, det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om 
"forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning", og 
den efterfølgende grønbog "Fra 
udfordringer til muligheder: Mod en fælles 
strategisk ramme for EU-finansiering af 
forskning og innovation".

rammeprogrammerne for forskning. 
Reglerne bør sikre kontinuitet i de 
forenklingsforanstaltninger, der allerede er 
gennemført ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013) og den 
endelige rapport fra ekspertgruppen
"Midtvejsevalueringen af det 7. 
rammeprogram" af 12. november 2010, 
og arbejde videre med at mindske 
deltagernes administrative byrde og 
kompleksiteten i de finansielle 
bestemmelser med henblik på at nedbringe 
antallet af finansielle fejl. Reglerne bør 
også tage højde for de bekymringer og 
anbefalinger, som forskningssamfundet 
gav udtryk for under den debat, som blev 
indledt ved Kommissionens meddelelse af 
29. april 2010 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
"forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning", og 
den efterfølgende grønbog "Fra 
udfordringer til muligheder: Mod en fælles 
strategisk ramme for EU-finansiering af 
forskning og innovation" samt den 
offentlige høring af de berørte parter, som 
Kommissionen har indledt.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsekvensanalyse for horisont 2020, COM 809 (2011) endelig udg., s. 101: 
"...høringen af interessenter og institutioner om yderligere forenkling, og konsekvensanalysen 
af Horisont 2020 viser dog tydeligt, at fortsættelse af en finansieringsmodel baseret på 
godtgørelse af faktiske omkostninger er den ønskede model".

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre sammenhæng med de andre 
EU-finansieringsprogrammer bør 
Horisont 2020 gennemføres i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets forordning (EU) nr. XX/XX 
af […] om de finansielle regler vedrørende 
Unionens årlige budget og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. X/X af […] 
om ændring af 
gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen.

(5) For at sikre sammenhæng med de andre 
EU-finansieringsprogrammer bør 
Horisont 2020 gennemføres i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets forordning (EU) nr. XX/XX 
af […] om de finansielle regler vedrørende 
Unionens årlige budget og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. X/X af […] 
om ændring af 
gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen,idet der dog bør tages 
behørigt hensyn til den særlige karakter 
af forsknings- og innovationsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør sikres en integreret tilgang ved 
at sammenstille aktiviteterne under det 
syvende rammeprogram for forskning, 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation og Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) for at lette 
deltagelsen, skabe en række mere 
sammenhængende instrumenter og øge den 
videnskabelige og økonomiske virkning og 
samtidig undgå overlapning og 
fragmentering. Der bør gælde fælles regler 
for at sikre en sammenhængende ramme, 
der skal lette deltagelsen i de programmer, 
der finansieres under budgettet for 
"Horisont 2020", herunder deltagelsen i 
programmer, der forvaltes af EIT, fælles 
foretagender eller andre strukturer i 
henhold til artikel 187 i TEUF eller 
deltagelse i programmer, der iværksættes 
af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 
i TEUF. Der bør dog sikres fleksibilitet i 
forhold til vedtagelse af reglerne, når 
særlige behov ved de pågældende 

(6) Der bør sikres en integreret tilgang ved 
at sammenstille aktiviteterne under det 
syvende rammeprogram for forskning, 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation og Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) for at lette 
deltagelsen, skabe en række mere 
sammenhængende instrumenter og øge den 
videnskabelige og økonomiske virkning og 
samtidig undgå overlapning og 
fragmentering. Der bør gælde fælles regler 
for at sikre en sammenhængende ramme, 
der skal lette deltagelsen i de programmer, 
der finansieres under budgettet for 
"Horisont 2020", herunder deltagelsen i 
programmer, der forvaltes af EIT, fælles 
foretagender eller andre strukturer i 
henhold til artikel 187 i TEUF eller 
deltagelse i programmer, der iværksættes 
af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 
i TEUF.
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foranstaltninger berettiger det, og hvis 
Kommissionen giver sit samtykke hertil.

Or. en

(jf. nedenfor)

Begrundelse

Med henblik på at opretholde et fælles regelsæt, skal denne forordning fastsætte særlige 
regler for de nævnte foranstaltninger eller programmer, der stadig tillader fleksibilitet i 
områder, der er fastlagt i denne forordning.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere 
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere 
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den finansielle bistand fra EU kan 
ydes på flere forskellige måder ved at 
vælge den mest hensigtsmæssige 
foranstaltning, der understøtter Horisont 
2020-målene, og som passer til de særlige 
behov i målgrupperne.

Or. en
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Begrundelse

Der er tilføjet en yderligere betragtning for at fremhæve, at det vigtigeste kriterium for valget 
mellem de forskellige former for finansiering skal være foranstaltningens hensigtsmæssighed i 
forhold til de særlige mål.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) I betragtning af de forskellige typer 
og særlige behov for de forskellige 
deltagere i forskningverdenen bør 
støttereglerne indebære en yderligere 
reduktion af mulige kombinationer af 
finansieringssatser og metoder til 
beregning af indirekte omkostninger 
samtidige med, at man bevarer den 
nuværende differentiering mellem 
universiteter/forskningscentre, industri, 
nonprofitorganisationer og SMV'er, som 
det klart fremgår af punkt 17 i Europa-
Parlamentets beslutning af 11. november 
2010 om forenkling af gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammer1.
_____________
1 EUT C 74 E af 13.3.2012, s. 34

Or. en

Begrundelse

For at forhindre en overforenkling af horisont 2020, som ikke engang tager hensyn til de mest 
grundlæggende forskelle mellem de berørte interessenter og dermed kan udløse uønskede 
virkninger i form af reduceret deltagelse af nogle interessenter, som på nuværende tidspunkt 
stiller dem dårligere, bør Parlamentet minde om stk. 17 i Cavelho-betænkningen, som klart 
opfordre til en forenklet ordning, der skal bevare den nuværende (og velbegrundet) forskel 
mellem interessenterne.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 9 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) Disse regler for støtte og formidling 
bør også tage hensyn til SMV'er og små 
midcaps' finansieringsbehov med henblik 
på at frigøre deres fulde forsknings- og 
innovationspotentiale under hensynstagen 
til de særlige karakteristika i forskellige 
former for SMV'er og i de forskellige 
sektorer. Støttereglerne bør på en 
passende måde gøre det lettere at afkorte 
"tidsfristen" til maksimal seks måneder.

Or. en

Begrundelse

Med henvisning til punkt. 38 og 39 i Carvalho-betænkningen.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
finansieringsregler mindre komplekse og 
mere fleksible i 
projektgennemførelsesfasen bør der 
vedtages et forenklet system til godtgørelse 
af omkostninger med øget brug af faste 
beløb, faste satser og enhedsomkostninger.
Af hensyn til forenklingen bør der 
anvendes én godtgørelsessats for hver 
foranstaltningstype, hvor der ikke skelnes 
mellem typen af deltagere.

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
finansieringsregler mindre komplekse bør 
der vedtages et forenklet system til 
godtgørelse af omkostninger med øget brug 
af faste beløb, faste satser og 
enhedsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

En større fleksibilitet under gennemførelsen af projektet fører ikke til en reduktion af 
kompleksitet for deltagere, men snarere tværtimod. En enkelt finansieringssats tager ikke 
hensyn til visse deltageres særlige behov og er uattraktivt for deltagere, som udfører 
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forskningsaktiviteter indenfor et innovationsprojekt. Det er usandsynligt, at 
forskningspartnere finansieres af andre deltagere. Denne ordning vil også hæmme 
projektkonsortier og forsinke ansøgningsprocessen væsentligt.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De særlige udfordringer inden for 
forskning og innovation bør takles gennem 
nye finansieringsformer som tildeling af 
priser, prækommercielle offentlige indkøb 
eller offentlige indkøb af innovative 
løsninger, der kræver særlige regler.

(13) De særlige udfordringer inden for 
forskning og innovation bør takles gennem 
nye finansieringsformer som tildeling af 
priser, prækommercielle offentlige indkøb 
eller offentlige indkøb af innovative 
løsninger samt gennem særlige typer af 
finansieringsorganer, såsom de 
eksisterende og nye planlagte 
programlægningsinitiativer, der er baseret 
på artikel 185 og 187 i TEUF og artikel 
55 i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansieringsordningen]. Disse nye 
former for finansiering, og disse nye typer 
finansieringsorganer kræver særlige 
regler, som bør fastlægges i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

For at styrke idéen om et enkelt sæt regler, er der blevet indført en ny titel "særlige 
bestemmelser" i reglerne for deltagelse, der skal dække særlige typer finansieringsorganer, 
samt nye former for finansiering, der er til rådighed.

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Det er hensigtsmæssigt at anvende 
forskellige former for finansiering, og i 
givet fald kombinere forskellige typer af 
finansieringsorganer. Navnlig bør de 
finansielle instrumenter anvendes på en 
komplementær måde i tilfælde, hvor de 
bidrager til at undersøtte endnu flere 
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private investeringer i forskning og 
innovation, herunder risikovillig kapital 
for innovative virksomheder og navnlig 
SMV'er, og hvor de tilstræbte resultater 
ikke kan opnås effektivt ved hjælp af 
støtte, samt hvor foranstaltninger primært 
foregår forud for markedsføringen.

Or. en

Begrundelse

De finansielle instrumenter skal udløse og fremme private investeringer i innovation og bygge 
bro over dødens dal på et prækommercielt stadium. En kombination af aktiviteter, som er tæt 
på at kunne markedsføres bør styrkes og fremhæves gennem reglerne for deltagelse, herunder 
gennem en tilegnet artikel i "særlige bestemmelser", som fastsætter de grundlæggende 
betingelser for anvendelse af finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre ensartede vilkår for alle 
virksomheder på det indre marked, bør 
finansieringen under Horisont 2020 
udformes i overensstemmelse med 
statsstøttereglerne med henblik på at sikre 
øget effektivitet i brugen af de offentlige 
udgifter og forhindre markedsforstyrrelser, 
såsom at fortrænge privat finansiering, 
skabe ineffektive markedsstrukturer eller 
bevare ineffektive virksomheder.

(14) For at sikre ensartede vilkår for alle 
virksomheder på det indre marked, bør 
finansieringen under Horisont 2020 
udformes for at sikre øget effektivitet i 
brugen af de offentlige udgifter og 
forhindre markedsforstyrrelser, såsom at 
fortrænge privat finansiering, skabe 
ineffektive markedsstrukturer eller bevare 
ineffektive virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Da rammerne for statsstøtte kun er rettet mod medlemsstaterne og ikke gælder for EU-
finansiering inden for forskning og innovation, bør henvisningen udgå for at undgå 
forvirring. Imidlertid bør den grundlæggende målsætning, at undgå markedsforvridninger 
stadig nævnes.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger under hele 
udgiftscyklen.

(15) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger under hele 
udgiftscyklen for at sikre en passende 
balance mellem tillid og kontrol.

Or. en

Begrundelse

Med henvisning i overensstemmelse med punkt 11 i Cavalho-betænkningen og Horisont 2020-
forordningen.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især gennem 
for muligheden for i Europas strategiske 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse.

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især gennem 
for muligheden for i Europas strategiske 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse. Det er nødvendigt at lægge 
mere vægt på den størst mulige 
anvendelse og formidling af viden, der er 
frembragt af de støttede aktiviteter indtil 
den kommercielle udnyttelse af denne 
viden.

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et finansieringsorgan kan fastsætte 
regler, der afviger fra de ved denne 
forordning eller forordning (EU) nr. 
XX/2012 [finansforordningen] fastsatte 

3. ETI kan fastsætte regler, der afviger fra 
de ved denne forordning eller forordning 
(EU) nr. XX/2012 [finansforordningen] 
fastsatte regler, hvis dette er fastsat i 
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regler, hvis dette er fastsat i basisretsakten, 
hvis Kommissionen giver sit samtykke 
hertil, eller hvis det er nødvendigt på grund 
af de særlige forhold.

basisretsakten, hvis Kommissionen giver 
sit samtykke hertil, eller hvis det er 
nødvendigt på grund af de særlige forhold,
navnlig i forbindelse med ejerskab, 
brugsrettigheder, udnyttelse og formidling 
af resultater.

Or. en

Begrundelse

At tillade ethvert finansieringsorgan at etablere sine egne særlige regler er i modstrid med 
idéen om at indføre et enkelt sæt regler som en væsentlig søjle af forenkling. Grænserne og 
undtagelsens anvendelsesområde bør defineres i de tilegnede artikler under "særlige 
bestemmelser", finde en balance mellem passende fleksibilitet og nødvendig pålidelighed samt 
sammenhæng i regelsættet. Dette spørgsmål er afgørende, da Kommissionen vil uddelegerer 
budgetgennemførelsesopgaver til disse finansieringsorganer.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "associeret enhed": en juridisk enhed, 
der er underlagt en deltagers direkte eller 
indirekte kontrol eller er underlagt den 
samme direkte eller indirekte kontrol som 
deltageren, eller direkte eller indirekte 
udøver kontrol over en deltager

(2) "associeret enhed": en juridisk enhed, 
der er underlagt en deltagers direkte eller 
indirekte kontrol eller er underlagt den 
samme direkte eller indirekte kontrol som 
deltageren, eller direkte eller indirekte 
udøver kontrol over en deltager Kontrol 
kan antage enhver af de former, der er 
fastsat i artikel 7, stk. 2;

Or. en

Begrundelse

Henvisning til definitionen "kontrol" bør være her i stedet for, at den er skjult i punkt 2 i art. 
2. 

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 

(4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
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samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder af 
foranstaltningen, og ii) som er fastsat af 
deltagerne i overensstemmelse med artikel 
42

samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder af 
foranstaltningen ii), som er frembragt 
uden om foranstaltningen og bragt ind i 
foranstaltningen fra deltageren (iii) og 
nødvendig for at gennemføre den 
indirekte foranstaltning eller for at 
anvende resultaterne af den indirekte 
foranstaltning og (iv), som er fastsat af 
deltagerne i overensstemmelse med artikel 
42;

Or. en

Begrundelse

Kriterium(ii) har bevist at være anvendelig i FP7. Kriteriet for behov bør også gælde og skal 
klart fremgå.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Konceptudvikling betyder erhvervelse, 
kombination, udformning og udnyttelse af 
eksisterende videnskabelig, teknologisk, 
kommerciel og anden relevant viden og 
færdigheder med henblik på at udarbejde 
planer, projekter eller tegninger for nye 
ændrede eller forbedrede produkter, 
processer eller tjenester, herunder 
aktiviteter som prototyping, 
eksperimenterende produktion, 
afprøvning, demonstration, styring og 
markedsintroduktion;

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at der her fastlægges en forskel i finansieringen, bør denne forskel være 
baseret på en sammenhængende definition, som trækker på et anerkendt koncept mellem 
forskningsaktiviteter og aktiviteter, der er tæt på at blive markedsført. Definitionen 
"eksperimental udvikling", som er fastsat i den nuværende "Fællesskabets 
rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation" (2006/C 323/01), 
ser ud til at være den mest passende.
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Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "formidling": offentliggørelse af 
resultater på en hvilken som helst 
hensigtsmæssig måde (undtagen som følge 
af beskyttelse eller udnyttelse af 
resultaterne), herunder offentliggørelse i 
medier

7) "formidling": offentliggørelse af 
resultater på en hvilken som helst 
hensigtsmæssig måde (undtagen som følge 
af beskyttelse eller udnyttelse af 
resultaterne), herunder offentliggørelser, 
der beskriver, analyserer og fortolker 
forskning i medier.

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "udnytte/udnyttelse" betyder den 
direkte eller indirekte udnyttelse af 
resultaterne i videre forskning ud over 
dem, der er omfattet af den pågældende 
indirekte foranstaltning, eller til at 
udvikle, skabe og markedsføre et produkt 
eller en proces og til at skabe og udbyde 
en tjeneste;

Or. en

Begrundelse

Definitionen "udnytte" skal tilføjes for at præcisere, at alle former for intern eller ekstern 
udnyttelse af resultaterne er omfattet af definitionen "udnytte" (herunder intern forskning, 
tredjepart forskning, egen anvendelse). 

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) "rimelige og passende vilkår" betyder 
finansielle betingelser, der tager hensyn 
til de særlige forhold i forbindelse med en 
anmodning om adgang, navnlig den 
faktiske eller potentielle værdi af den 
forgrunds- eller baggrundsviden, som der 
anmodes om adgang til, og/eller 
omfanget, varigheden eller andre forhold 
vedrørende den påtænkte nyttiggørelse;

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "rimelige og passende vilkår" i RfP er vigtig, da udtrykket er brugt jævnligt 
gennem forordningen. Den bør have en stærkere tendens til målbare finansielle udtryk end i 
FP7.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "finansieringsorgan": et organ eller en 
myndighed, bortset fra Kommissionen, 
som Kommissionen har overdraget 
opgaver til vedrørende 
budgetgennemførelsen i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. XX/XX
(Horisont 2020)

8) "finansieringsorgan": et organ eller en 
myndighed, bortset fra Kommissionen, 
som defineret i artikel 55, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. XX/XX
[finansforordningen], som Kommissionen 
har overdraget opgaver til vedrørende 
budgetgennemførelsen;

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til henvisninger bør undgås af hensyn til juridisk klarhed.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "programstøtteforanstaltning": en 
foranstaltning, der finansieres via et 
tilskud, hvis hovedformål er at supplere 
enkelte indkaldelser eller programmer, der 
finansieres af andre enheder end EU's 
organer, og forvalte forsknings- og 
innovationsprogrammer

12) "programstøtteforanstaltning": en 
foranstaltning, der finansieres via et 
tilskud, hvis hovedformål er at supplere 
enkelte indkaldelser eller programmer, der 
finansieres af andre enheder end EU's 
organer, og forvalte forsknings- og 
innovationsprogrammer En foranstaltning 
kan også omfatte supplerende 
netværksaktiviteter og koordinering 
mellem programmer i forskellige lande. 

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse flyttet her fra art. 2, stk. 5.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "resultater": data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder

15) "resultater": data, viden, oplysninger,
målsætninger og andre håndgribelige 
resultater, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder.
Offentliggørelser, som beskriver, fortolker 
eller analyserer data, viden eller 
oplysninger, der er frembragt som et 
direkte resultat af Horisont 2020-
finansiering, udgør ikke resultater;

Or. en

Begrundelse

Håndgribelige resultater bør tilføjes for at undgå juridisk uklarhed. Eksempler på IP-
rettigheder bør tilføjes, hvilket er nyttigt for illustrationen. Definitionen af resultaterne bør 
gøre det klart, at resultaterne ikke indeholder forskningspublikationer, som fri adgang skal 
frembringe.
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Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) "arbejdsplan": et dokument i lighed 
med Kommissionens arbejdsprogram 
vedtaget af finansieringsorganer, der skal 
administrere dele af gennemførelsen af 
Horisont 2020 i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XX/XX [Horisont 2020].

udgår

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til forenkling, klarhed og tilgængelighed skal "arbejdsplan", som i en årlig 
arbejdsplan, der er udarbejdet af et finansieringsorgan, kaldes "arbejdsprogram", og skal 
vedtages af kommissionen på samme måde som ERC's arbejdsprogram, der er beskrevet i art. 
5, stk. 3 i Horisont 2020's særlige program.

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) "garanteret af en medlemsstat" 
betyder, at en deltagende juridisk persons 
økonomiske levedygtighed garanteres af 
en medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

En definition af denne status synes at være vigtig for at undgå forvirring, ligesom i starten af 
FP7.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1, afsnit 2, kan 
kontrol antage en af formerne i artikel 7.

udgår

Or. en

Begrundelse

Henvisning flyttet til artikel 2, stk. 1, punkt 2.

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med henblik på stk. 1, punkt 12, kan 
foranstaltningerne også omfatte 
supplerende netværksaktiviteter og 
koordinering mellem programmer i 
forskellige lande.

udgår

Or. en

Begrundelse

Henvisning flyttet til artikel 2, stk. 1, punkt 12.

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af vilkårene i 
gennemførelsesaftalerne, afgørelser eller 
kontrakter behandles data, viden og 
oplysninger, der formidles som fortroligt 
materiale inden for rammerne af en 
foranstaltning, fortroligt under hensyntagen 
til reglerne om beskyttelse af klassificerede 
oplysninger.

Med forbehold af vilkårene i 
gennemførelsesaftalerne, afgørelser eller 
kontrakter behandles data, viden og 
oplysninger, der formidles som fortroligt 
materiale inden for rammerne af en 
foranstaltning, fortroligt af EU-
institutioner og -organer samt af 
deltageren i en foranstaltning under 
hensyntagen til reglerne om beskyttelse af 
klassificerede oplysninger.
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Or. en

Begrundelse

Art. 3 bør klart angive for hvem oplysningerne skal holdes fortrolige (af EU's institutioner og 
organer samt deltagerne i en foranstaltning).

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 3 stiller Kommissionen efter 
anmodning alle brugbare oplysninger om 
resultater fra en deltager, der har modtaget 
EU-finansiering, til rådighed for EU-
institutionerne og –organer, 
medlemsstaterne eller associerede lande, 
hvis følgende betingelser er opfyldt:

Uanset artikel 3 stiller Kommissionen efter 
anmodning alle brugbare oplysninger om 
resultater, som er opnået af en deltager i 
en foranstaltning, der har modtaget EU-
finansiering, til rådighed for EU-
institutionerne og –organer, 
medlemsstaterne eller associerede lande, 
hvis følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I foranstaltninger under aktiviteten "sikre 
samfund" som indgår i det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund" kan Kommissionen gøre alle 
relevante oplysninger om resultater fra en 
deltager, der har modtaget EU-finansiering, 
tilgængelige for EU-institutionerne og –
organerne eller medlemsstaternes nationale 
myndigheder.

I foranstaltninger under det særlige 
formål: "sikre samfund – beskyttelse af 
Europa og dets borgeres frihed og 
sikkerhed", kan Kommissionen gøre alle 
relevante oplysninger om resultater fra en 
deltager, der har modtaget EU-finansiering, 
tilgængelige for EU-institutionerne og –
organerne eller medlemsstaternes nationale 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det pågældende arbejdsprogram kan 
begrænse deltagelsen af juridiske enheder 
etableret i tredjelande i Horisont 2020 eller 
dele deraf, hvis betingelserne for deltagelse 
af juridiske enheder fra medlemsstaterne i 
tredjelandes forsknings- og 
innovationsprogrammer skader EU's 
interesser.

2. Det pågældende arbejdsprogram kan 
begrænse deltagelsen af juridiske enheder 
etableret i tredjelande i Horisont 2020 eller 
dele deraf, hvis betingelserne for deltagelse 
af juridiske enheder fra medlemsstaterne 
eller deres lokale tilknyttede 
virksomheder, i tredjelandes forsknings-
og innovationsprogrammer skader EU's 
interesser.

Or. en

Begrundelse

Gensidig adgang til programmer fra tredjelande bør fremmes, også for de lokale F&D-
laboratorier i europæiske multinationale selskaber.

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen,
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne være, at en 
juridisk enhed etableret i en medlemsstat 
eller et associeret land deltager under 
forudsætning af, at den juridiske person 
kan konkurrere på tværs af grænserne og 
løse samfundsmæssige udfordringer med 
en europæisk dimension.

Or. en

Begrundelse

Betingelserne for anvendelse af den enkelte deltager skal være tydeligt angivet i teksten til 
forordningen.

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
for samordnings- og støtteforanstaltninger 
og foranstaltninger til støtte for forskeres 
uddannelse og karriereudvikling være, at 
en juridisk enhed deltager.

4. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
for samordnings- og støtteforanstaltninger 
og foranstaltninger til støtte for forskeres 
uddannelse og karriereudvikling være, at 
en juridisk enhed deltager under 
forudsætning af at den juridiske enhed 
kan konkurrere på tværs af grænserne og 
løse samfundsmæssige udfordringer med 
en europæisk dimension.

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En forslagsindkaldelse skal ikke på 
forhånd begrænse antallet af 
foranstaltninger, der skal finansieres i 
henhold til denne forslagsindkaldelse, 
kun til én foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

For at opretholde konkurrenceevnen inden for indkaldelsesprocessen skal den fælles 
begrænsning, at kun ét projekt forventes at finansieres under hvert emne, bør afskaffes.
Afhængig af specifikationens grad og detaljer i indkaldelsen kan denne begrænsning sætte 
kriteriet om ekspertise på spil.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslagene skal om nødvendigt
indeholde et udkast til en plan for 
udnyttelse og formidling af resultaterne.

1. Forslag skal indeholde et udkast til en 
plan for udnyttelse og formidling af 
resultaterne, forudsat at 
forslagsindkaldelserne udtrykkeligt 
kræver det.
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Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forslag om forskning i menneskelige 
embryonale stamceller skal efter 
forholdene indeholde nærmere oplysninger 
om, hvilke foranstaltninger 
medlemsstaterne har truffet med hensyn til 
tilladelse og kontrol, og om, hvilken etisk 
godkendelse der kan forelægges. Hvad 
angår derivering af humane embryonale 
stamceller, er institutionerne, 
organisationerne og forskerne underlagt 
strenge krav om tilladelse og kontrol efter 
retsgrundlaget i den eller de berørte 
medlemsstater.

2. Forslag om forskning i menneskelige 
embryonale stamceller skal indeholde 
nærmere oplysninger om, hvilke 
foranstaltninger medlemsstaterne har 
truffet med hensyn til tilladelse og kontrol, 
og om, hvilken etisk godkendelse der kan 
forelægges. Hvad angår derivering af 
humane embryonale stamceller, er 
institutionerne, organisationerne og 
forskerne underlagt strenge krav om 
tilladelse og kontrol efter retsgrundlaget i 
den eller de berørte medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Selvmodsigende formulering. Alle forslag til forskning af embryonisk stamceller skal 
indeholde oplysninger om licenser og kontrolforanstaltninger.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forslag, der strider mod grundlæggende 
etiske principper eller anden gældende 
lovgivning, eller som ikke opfylder 
betingelserne i afgørelse nr. XX/XX/EU 
[særprogrammet], i arbejdsprogrammet, 
arbejdsplanen eller i forslagsindkaldelsen 
kan til enhver tid udelukkes fra 
procedurerne for bedømmelse, udvælgelse 
og tildeling.

3. Forslag, der strider mod grundlæggende 
etiske principper eller anden gældende 
lovgivning, eller som ikke opfylder 
betingelserne i afgørelse nr. XX/XX/EU 
[særprogrammet], i arbejdsprogrammet, 
arbejdsplanen eller i forslagsindkaldelsen 
udelukkes fra procedurerne for 
bedømmelse, udvælgelse og tildeling.

Or. en
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Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen udarbejder en 
vejledning om udvælgelsesprocessen, der 
forklarer anvendelsen af 
tildelingskriterierne og fastlægger 
konsekvenserne af særlige vægtninger og 
tærskler for udvælgelsesprocessen.
Vejledningen offentliggøres parallelt med 
det første arbejdsprogram.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør yde al nødvendig assistance for at gøre Horisont 2020 mere tilgængeligt 
og øge resultaterne af forslag. En klar vejledning til udvælgelsesprocessen vil være meget 
værdsat af interessenterne og vil lette adgangen for nye og uerfarne ansøgere.

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen eller 
finansieringsorganet kontrollerer på 
forhånd kun den økonomiske formåen hos 
koordinatorerne, der ansøger om et 
finansieringsbidrag fra EU til en 
foranstaltning, der overstiger 500 000 
EUR, medmindre det på grundlag af 
allerede tilgængelige oplysninger er 
berettiget at tvivle på koordinatorens eller 
andre deltageres økonomiske formåen.

5. Kommissionen eller 
finansieringsorganet kontrollerer på 
forhånd kun den økonomiske formåen hos 
koordinatorerne, der ansøger om et 
finansieringsbidrag fra EU til en 
foranstaltning, der overstiger 500 000 
EUR, medmindre det på grundlag af 
allerede tilgængelige oplysninger er 
berettiget at tvivle på koordinatorens eller 
andre deltageres økonomiske formåen.
Kommissionen stiller et enkelt 
brugervenligt elektronisk værktøj til 
rådighed for ansøgere, for at de kan 
udføre deres rentabilitetstjek.

Or. en
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Begrundelse

Afklaring vedrørende kontrolmetoden er nødvendig.

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen eller det pågældende 
finansieringsorgan fastlægger en procedure 
for fornyet gennemgang af bedømmelsen 
for ansøgere, der mener, at bedømmelsen 
af deres forslag ikke er blevet foretaget i 
overensstemmelse med procedurerne i 
disse regler, det pågældende 
arbejdsprogram eller arbejdsplan og
indkaldelsen af forslag.

1. Kommissionen eller det pågældende 
finansieringsorgan fastlægger en procedure 
for fornyet gennemgang af bedømmelsen 
for ansøgere, der mener, at bedømmelsen 
af deres forslag ikke er blevet foretaget i 
overensstemmelse med procedurerne i 
disse regler, det pågældende 
arbejdsprogram eller arbejdsplan og 
indkaldelsen af forslag og Kommissionens 
vejledning om udvælgelsesprocessen.

Or. en

(Se affattelsen i artikel 14, stk. 3, litra a.)

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen udformer i nært 
samarbejde med medlemsstaterne en 
standardaftale om tilskud i 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de særlige 
kendetegn ved den pågældende 
finansieringsordning. Hvis en betydelig 
ændring af standardaftalen om tilskud 
viser sig nødvendig, reviderer 
Kommissionen den, hvor det er relevant, i 
nært samarbejde med medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skulle udarbejde en standardaftale for tilskud i henhold til FP7 (art. 19, stk. 8 
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RfP) Dette bør også fastsættes i henhold til H2020 for at begrænse mulighederne for en 
undtagelse af et enkelt sæt regler, som ellers overlades til de enkelte GD'er og 
finansieringsorganer. 

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes, 
Kommissionens og 
finansieringsorganernes rettigheder og 
forpligtelser. Den fastsætter også 
rettigheder og forpligtelser for de juridiske 
enheder, der indtræder som nye deltagere 
under gennemførelsen af foranstaltningen.

2. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes, 
Kommissionens og 
finansieringsorganernes rettigheder og 
forpligtelser. Den fastsætter også 
rettigheder og forpligtelser for de juridiske 
enheder, der indtræder som nye deltagere 
under gennemførelsen af foranstaltningen. 
Den skal være i overensstemmelse med 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring bør sikre, at tilskudsaftalen tager denne forordning i betragtning og ingen nye 
fortolkninger integreres i aftalen om tilskud. 

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes 
rettigheder og forpligtelser med hensyn til 
brugsret, nyttiggørelse og formidling, ud 
over dem, der er fastsat i denne forordning.

3. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes 
rettigheder og forpligtelser med hensyn til 
brugsret, nyttiggørelse og formidling, ud 
over dem, der er fastsat i denne forordning.
Kommissionen sikrer, at yderligere 
rettigheder og pligter finder anvendelse på 
en sammenhængende og konsekvent 
måde i forbindelse med alle 
foranstaltninger, der finansieres under 
Horisont 2020. 

Or. en
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Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er hensigtsmæssigt kan 
Kommissionen i henhold til artikel X i 
forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] eller 
finansieringsorganet, træffe afgørelse om at 
yde tilskud frem for at indgå en 
tilskudsaftale. Denne forordnings 
bestemmelser om tilskudsaftaler finder 
tilsvarende anvendelse.

Hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt 
for at sikre en strømlinet strategi for en 
foranstaltning, der finansieres, kan 
Kommissionen, i henhold til artikel X i 
forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] eller 
finansieringsorganet, træffe afgørelse om at 
yde tilskud frem for at indgå en 
tilskudsaftale. Denne forordnings 
bestemmelser om tilskudsaftaler finder 
tilsvarende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Betingelserne for anvendelse af afgørelser om støtte skal defineres på en mere præcis måde.

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Frist for bevilling

Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan sikrer, at tiden mellem 
fristen for indgivelse af forslag, som 
fastsat af de enkelte forslagsindkaldelser 
og undertegnelsen af tilskudsaftalen, eller 
i givet fald beslutningen om tilskud, 
begrænses til en periode på maksimal seks 
måneder. Denne periode kan forlænges 
med én måned i særlige tilfælde.

Or. en

(Ref. Ordlyden Cavalho-betænkning punkt 38-39.)
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Begrundelse

Dette er den mest afgørende faktor til at forbedre deltagelse af industrien i H2020 i forhold til 
FP7. Fristen for bevillinger i FP7 er i gennemsnit 350 dage. Kommissionen, GD for 
informationssamfundet har opnået et gennemsnit på 270 dage. Kommissionens mål om at 
reducere den gennemsnitlige frist for bevilling med 100 dage er ikke tilfredsstillende, da GD 
for informationssamfundet næsten opnår dette i dag og ingen konkrete forslag er angivet i 
udkastet til forordning.

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen eller finansieringsorganet
kan etablere et sikkert elektronisk system 
til at udveksle oplysninger med deltagerne. 
Et dokument, som sendes via dette system, 
herunder tilskudsaftaler, anses som 
originalen af det pågældende dokument, 
hvis deltagerens repræsentants bruger-
identifikation og kodeord anvendes. En 
sådan identifikation udgør en underskrift 
for det pågældende dokument.

Kommissionen etablerer et sikkert 
elektronisk system til at udveksle 
oplysninger med deltagerne. Et dokument, 
som sendes via dette system, herunder 
tilskudsaftaler, anses som originalen af det 
pågældende dokument, hvis deltagerens 
repræsentants bruger-identifikation og 
kodeord anvendes. En sådan identifikation 
udgør en underskrift for det pågældende 
dokument.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til forenkling, bør der ideelt set være et enkelt elektronisk system og en 
deltagerportal.

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser, 
der er uforenelige med tilskudsaftalen. 
Hvis en deltager ikke opfylder sine 
forpligtelser, for så vidt angår den tekniske 
gennemførelse af foranstaltningen, 
opfylder de andre deltagere forpligtelserne 
uden supplerende tilskud fra EU, 
medmindre Kommissionen eller 
finansieringsorganet udtrykkeligt fritager 

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser, 
der er uforenelige med tilskudsaftalen. 
Hvis en deltager ikke opfylder sine 
forpligtelser, for så vidt angår den tekniske 
gennemførelse af foranstaltningen, 
opfylder de andre deltagere forpligtelserne 
uden supplerende tilskud fra EU, 
medmindre Kommissionen eller 
finansieringsorganet udtrykkeligt fritager 
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dem for den forpligtelse. Hver deltagers 
finansielle ansvar er begrænset til 
vedkommendes egen gæld, jf. 
bestemmelserne om fonden. Deltagerne 
sørger for, at Kommissionen eller 
finansieringsorganet holdes underrettet om 
enhver begivenhed, der kunne påvirke 
foranstaltningens gennemførelse eller EU's 
interesser.

dem for den forpligtelse. Finansieringen 
til eller forbeholdt den misligholdende 
part stilles til rådighed for de resterende 
parter for at dække deres udgifter til at 
påtage sig gennemførelsen af arbejdet, 
som oprindeligt skulle have været udført 
af den misligholdende part. 
Finansieringen frigives til koordinatoren, 
når foranstaltningen, som skulle have 
været udført af den misligholdende part, 
indledes. Hver deltagers finansielle ansvar 
er begrænset til vedkommendes egen gæld, 
jf. bestemmelserne om fonden. Deltagerne 
sørger for, at Kommissionen eller 
finansieringsorganet holdes underrettet om 
enhver begivenhed, der kunne påvirke 
foranstaltningens gennemførelse eller EU's 
interesser.

Or. en

Begrundelse

Hvis en deltager ikke opfylder sine forpligtelser, skal gennemførelsen af foranstaltningen som 
helhed, hvis det er muligt, fortsætte og midler til eller forbeholdt den misligholdende part 
stilles til rådighed for de resterende parter med henblik på at dække deres omkostninger.

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemmer af et konsortium, der ønsker 
at deltage i en foranstaltning, udpeger et af 
medlemmerne til koordinator og anfører 
det i tilskudsaftalen.

1. Medlemmer af et konsortium, der ønsker 
at deltage i en foranstaltning, udpeger et af 
medlemmerne til koordinator og anfører 
det i tilskudsaftalen. Koordinatoren er det 
vigtigste kontaktpunkt mellem 
medlemmerne af konsortiet, 
repræsenterer konsortiet over for 
Kommissionen eller andre relevante 
finansieringsorganer og overvåger 
konsortiemedlemmernes overholdelse af 
deres forpligtelser i henhold til 
tilskudsaftalen. 

Or. en
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Begrundelse

Koordinatorens rolle og hans opgaver skal beskrives mere præcist.

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmer af et konsortium, der 
deltager i en foranstaltning, indgår en 
intern aftale (konsortieaftalen) undtagen i 
behørigt begrundet tilfælde fastsat i 
arbejdsprogrammet, arbejdsplanen eller i 
forslagsindkaldelsen.

2. Medlemmer af et konsortium, der 
deltager i en foranstaltning, indgår en 
intern aftale, der fastlægger 
konsortiemedlemmernes rettigheder og 
pligter (konsortieaftalen).

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med konsortieaftalen (rettigheder og forpligtelser for melemmer i konsortiet) 
skal udtrykkes i teksten. Erfaringer fra tidligere rammeprogrammer har vist, at eksistensen af 
en foreløbig konsortieaftale letter gennemførelsen af et projekt, hvorfor det skal betragtes som 
en standard procedure.

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Konsortieaftalen kan bl.a. fastsætte 
følgende:
a) konsortiets interne organisation
b) fordeling af EU-støtten;
c) regler om formidling, nyttiggørelse og 
adgangsretigheder, der supplerer reglerne 
i afsnit III, kapitel I og de tilhørende 
bestemmelser i tilskudsaftalen;
d) løsning af interne tvister, herunder 
tilfælde af magtmisbrug
e) aftaler mellem deltagerne om ansvar, 
godtgørelse og fortrolighed.
Medlemmerne af konsortiet kan frit 
vedtage bestemmelser for konsortier, som 
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de anser for passende, så længe disse ikke 
er i strid med tilskudsaftalen eller denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Efter den nuværende erfaring med konsortieaftaler, synes det hensigtsmæssigt at fastsætte et 
minimumsindhold af en konsortieaftale.

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Konsortiet kan foreslå at tilføje eller 
fjerne en deltager i overensstemmelse med 
de respektive bestemmelser i 
tilskudsaftalen, forudsat at denne ændring 
er i overensstemmelse med betingelserne 
for deltagelse, ikke negativt påvirker 
gennemførelsen af foranstaltningen og ikke 
strider mod princippet om ligebehandling.

3. Konsortiet kan foreslå at tilføje eller 
fjerne en deltager eller udskifte en 
koordinator i overensstemmelse med de 
respektive bestemmelser i tilskudsaftalen, 
forudsat at denne ændring er i 
overensstemmelse med reglerne for 
deltagelse, ikke negativt påvirker 
gennemførelsen af foranstaltningen og ikke 
strider mod princippet om ligebehandling.

Or. en

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilskud kan antage enhver af de i artikel 
[116] i forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] omhandlede former.

Tilskud kan antage enhver af de i artikel 
[116] i forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] omhandlede former, 
under hensynstagen til målene for 
foranstaltningen.

Or. en

Begrundelse

Disse regler skal fremhæve målene for foranstaltningen, som det vigtigste kriterium, når man 
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vælger den form for finansiering.

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den. 
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Godtgørelse for støtteberettigede 
omkostninger skal baseres på de følgende 
faste satser pr. type aktivitet og pr. type 
deltager, afhængig af metoden for 
omkostningsberegningen, som vælges af 
deltageren:

Or. en

(indsæt en ny tabel efter denne ændring. Se ændringsforslag 54.

Begrundelse

Som konsekvensen for at genindfører muligheden for godtgørelse på grundlag af fulde 
omkostninger, anses justeringen af de foreslåede godtgørelsessatser for afgørende for at 
overholde samfinansieringsprincippet og forhindre en væsentlig forøgelse af EU-udgifterne 
pr. projekt. I stedet for en enkelt godtgørelsessats anvendes der en række begrænsede 
godtgørelsessatser under behørigt hensynstagen til beregningsmetoden for omkostninger og 
deltagertype, som er baseret på de betingelser, der er anført i denne tabel. 

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – tabel (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktiviteter
Omkostnings-

metode 
Deltager

beregning. Universitet/RTO
/andre

SMV Industri

Forskning &

direkte 
omkostninger + 

fast sats
100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%
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Udvikling "fulde 
omkostninger" : 70% 70% 50%

Close-to-market

direkte 
omkostninger + 

fast sats
100% + 20% 70% + 20% 30% + 20%

"fulde 
omkostninger" : 70% 50% 35%

Or. en

(Se ændringsforslag 53.)

Begrundelse

Som konsekvensen for at genindfører muligheden for godtgørelse på grundlag af fulde 
omkostninger, anses justeringen af de foreslåede godtgørelsessatser for afgørende for at 
overholde samfinansieringsprincippet og forhindre en væsentlig forøgelse af EU-udgifterne 
pr. projekt. I stedet for en enkelt godtgørelsessats anvendes der en række begrænsede 
godtgørelsessatser under behørigt hensynstagen til beregningsmetoden for omkostninger og 
deltagertype, som er baseret på de betingelser, der er anført i denne tabel. 

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 100 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger, 
uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør 
højst 70 % af de samlede 
finansieringsberettigede omkostninger for 
følgende foranstaltninger:

udgår



PR\903026DA.doc 35/74 PE489.632v01-00

DA

a) foranstaltninger, der hovedsagelig 
består af aktiviteter som udformning af 
prototyper, afprøvning, demonstration, 
eksperimentel udvikling, styring, 
markedsintroduktion
b) programstøtteforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvad angår forvaltningsomkostninger 
og samordningsaktiviteter modtager den 
koordinerende deltager en fast sats på 7 % 
af direkte støtteberettigede omkostninger 
til dækning af forvaltningsomkostninger 
og samordningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Forvaltning- og koordineringsaktiviteter (som normalt ikke overstiger 7 % af de samlede 
projektomkostninger) bør fuldt tilbagebetales, som i FP7, for at undgå, at disse aktiviteter 
bliver utiltrækkende for deltagerne. Et fast beløb er den mest fordelagtige løsning her, da den 
ikke medfører ekstra administrative byrder, som f.eks. et differentieret tidsregistreringssystem 
etc.

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Med hensyn til 
samfinansieringsforanstaltninger under 
programmet skal den gældende sats 
fastsættes i arbejdsprogrammet.
Ved anvendelse af denne forordning og i 
overensstemmelse med artikel 119 i 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansordningen], kan medfiansieringen 
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tage form af kumulative finansieringer 
fra særskilte budgetposter i begrundede 
tilfælde, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet, med forbehold at den 
undgår dobbelt finansiering af samme 
omkostningspost.

Or. en

Begrundelse

På grund af den store variation af forskellige programmer for samfinansieringsaktiviteter, vil 
en fastsættelse af den gældende godtgørelsessats i arbejdsprogrammet være den mest 
fordelagtige løsning. Det andet afsnit tillader kumulativ finansiering, navnlig i close-to-
market aktiviteter, f.eks. gennem strukturfonde.

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Med hensyn til valideringsprocessen, 
der anvendes til at kontrollere typen af 
deltager, skal dokumenterne i 
registreringssystemet udnyttes i videst 
muligt omfang. For enheder, der er blevet 
valideret i tidligere rammeprogrammer, er 
det ikke nødvendigt at gentage 
valideringen, med mindre enhedens 
juridiske status har ændret sig eller i 
tilfælde med SMV'er, hvor en virksomhed 
ikke længere hører under SMV-
definitionen.

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde valideringen (at identificere typen af deltager) anvendes der tilgængelige 
registre i videst muligt omfang, for at undgå gentagne valideringer.

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Merværdiafgift (moms), som betales af 
og ikke kan refunderes til modtageren i 
henhold til gældende national lovgivning, 
skal betragtes som støtteberettigede 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Inddragelsen af moms i de støtteberettigede omkostninger er en del af parlamenternes 
betænkninger om finansforordningen (art. 117a stk. 3c) og i øjeblikket genstand for 
trepartsforhandlinger. Dette er inddraget for at sikre, at momsen vil blive anset for en 
støtteberettiget omkostning i Horisont 2020. Dette kan vælte, hvis den ændrede finansordning 
eventuelt gør det muligt. 

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En modtager kan vælge at fastsætte 
sine indirekte støtteberrettigede 
omkostninger, som er baseret på indirekte 
omkostninger, der er afholdt i direkte 
forbindelse med de støtteberettigede 
direkte omkostninger, der henføres til 
projektet, i henhold til modtagerens 
sædvanlige praksis for omkostberegning. 
I dette tilfælde finder godtgørelsens for 
fuld omkostningsberegning, som er fastsat 
i artikel 22, stk. 3, anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Fuld omkostningsberegning er den mest almindelige anvendte berigningsmetode for 
omkostninger blandt konkurrerende forskningsinteressenter, og den mest bæredygtige. 
Kommissionen har aktiv støttet dette i årevis. Ikke at fremhæve dette som en mulighed ville 
være et skridt tilbage i forhold til forenkling, bæredygtighed og støtte fra industrideltagelsens 
side. I FP7 28,4 % af RTOS, 9,0 % af universiteter, 23, 9 % af SMV'er og 66, 2 % af 
erhvervslivets repræsentanter vælger at beregne deres indirekte omkostninger på denne 
måde, i stedet for at bruge en fast sats (det overvældende flertal af deltagere, der valgte en 
fast sats valgte 60 % i stedet for 20 %).
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Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Modtageren kunne anvende den 
samme metode for anmeldelsen af 
indirekte støtteberettigede omkostninger i 
forbindelse med alle foranstaltninger 
under Horisont 2020, som vedkommende 
deltager i.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltning for forenkling.

Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De årlige produktive timer bestemmes 
efter den sædvanlige praksis for 
modtagerens omkostningsberegning.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltning om forenkling for at undgå administrative byrder og/eller potentielt 
forskellige fortolkninger af reglerne, hvilket resulterer i fejl.

Ændringsforslag 64
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på baggrund 

a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på baggrund 
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af de budgetterede eller anslåede dele i 
overensstemmelse med de af 
Kommissionen fastsatte betingelser

af de budgetterede eller anslåede dele i 
overensstemmelse med modtagernes 
sædvanlige anvendte regnskabsmetoder.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltning om forenkling for at undgå administrative byrder og/eller potentielt 
forskellige fortolkninger af reglerne, hvilket resulterer i fejl.

Ændringsforslag 65
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) beregnes under behørig hensyntagen til 
bestemmelserne om produktive timer i 
artikel 25.

udgår

Or. en

Begrundelse

Fjernet i overensstemmelse med ændringen i artikel 25.

Ændringsforslag 66
Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Attesten for årsregnskaberne omfatter det 
samlede tilskudsbeløb, som en deltager har 
gjort krav på i form af godtgørelse af 
faktiske omkostninger og i form af 
enhedsomkostninger omhandlet i artikel 
27, stk. 2. Attesten afleveres først, når 
beløbet er lig med eller større end 
325 000 EUR på tidspunktet for 
begæringen om udbetaling af restbeløbet.

Attesten for årsregnskaberne omfatter det 
samlede tilskudsbeløb, som en deltager har 
gjort krav på i form af godtgørelse af 
faktiske omkostninger og i form af 
enhedsomkostninger omhandlet i artikel 
27, stk. 2. Attesten afleveres først, når 
beløbet af EU's bidrag, eksklusive bidrag, 
der betales i form af faste satser, faste 
beløb eller enhedsomkostninger er lig med 
eller større end 325 000 EUR på 
tidspunktet for begæringen om udbetaling 
af restbeløbet.

Or. en
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Begrundelse

Det bør gøres klart, at faste satser, faste beløb og enhedsomkostninger ikke skal underlægges 
revision, som forklaret af Kommissionen. Udelukkelsen af disse beløb er også den vigtigeste 
grund til at reducere den nuværende tærskel for en attest for finansieringsoversigter. 

Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Deltagere, der beregner og debiterer 
direkte personaleomkostninger på grundlag 
af enhedsomkostninger, kan indsende en 
attest for metoden til Kommissionen. 
Denne metode skal opfylde betingelserne i 
artikel 27, stk. 2, og kravene i 
tilskudsaftalen.

1. Deltagere, der beregner og debiterer 
direkte personaleomkostninger på grundlag 
af enhedsomkostninger eller på grundlag 
af faktisk påløbne indirekte 
støtteberettigede omkostninger, skal
indsende en attest for metoden til 
Kommissionen. Denne metode skal 
opfylde betingelserne i artikel 27, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring fremmer certificeringen for deltagere, der allerede har en anerkendt 
gennemsigtig og auditerbar metode på plads. Eftersom at nationalt accepterede metoder 
bliver anerkendt og omkostninger bliver refunderet vil det ikke skade at gøre dette til en 
forpligtelse, men sikre, at deltagerne er på den sikre side med hensyn til deres metode.

Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dækningen, som der henvises til i 
artikel 32, stk. 3 finder ikke anvendelse på 
juridiske enheder, hvis deltagelse i den 
indirekte foranstaltning garanteres af en 
medlemsstat eller et tilknyttet land.

Or. en

Begrundelse

Der skal være en undtagelse for institutioner, som garanteres af en medlemsstat, som i FP7.
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Ændringsforslag 69
Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Priser

EU-finansiering kan ydes i form af priser 
som omhandlet i afsnit VII i forordning 
(EU) nr. XX/XX [finansforordningen].

Or. en

Begrundelse

Artikel flyttet til et seperat afsnit.

Ændringsforslag 70
Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 udgår
Offentlige indkøb, prækommercielle 

offentlige indkøb og offentlige indkøb af 
innovative løsninger

1. Alle offentlige indkøb, der gennemføres 
af Kommissionen på egne vegne eller 
sammen med medlemsstaterne, er 
underlagt reglerne om offentlige indkøb i 
henhold til forordning (EU) nr. xx/2012 
[finansforordningen] og forordning (EU) 
nr. XX/XX [delegeret forordning].
2. EU-finansiering kan tage form af 
prækommercielle offentlige indkøb og 
offentlige indkøb af innovative løsninger, 
der gennemføres af Kommissionen eller 
finansieringsorganet på egne vegne eller 
sammen med medlemsstaternes og de 
associerede landes ordregivende 
myndigheder.
Under procedurerne for offentlige 
indkøb:
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a) skal principperne om åbenhed, ikke-
forskelsbehandling, ligebehandling, 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
proportionalitet samt konkurrenceregler, 
og hvor det er relevant, direktiv 
2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF 
eller, hvis Kommissionen handler på egne 
vegne, forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] overholdes
b) kan der fastsættes særlige betingelser –
fx for hvor, hvor de indkøbte aktiviteter 
skal finde sted, som dog for 
prækommercielle offentlige indkøb er 
begrænset til at omfatte medlemsstatens 
eller det associerede lands territorium –
når dette er behørigt begrundet i 
foranstaltningens målsætning
c) kan det tillades at foretage flere 
tildelinger af kontrakter inden for samme 
procedure ("valg af flere leverandører")
d) skal ordren tildeles den bydende, der 
har afgivet det bud, der giver mest værdi 
for pengene.

Or. en

Begrundelse

Artikel flyttet til et seperat afsnit.

Ændringsforslag 71
Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Finansielle instrumenter

1. De finansielle instrumenter kan tage 
alle former omhandlet i og skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
(afsnit VIII) i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] og kan kombineres 
med tilskud, der finansieres over 
Unionens budget, herunder Horisont 
2020.
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2. I overensstemmelse med [artikel 18, stk. 
2], i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] tildeles indtægter og 
tilbagebetalinger, der er frembragt via et 
finansielt instrument i henhold til 
forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 
2020], til det pågældende finansielle 
instrument.
3. Indtægter og tilbagebetalinger, der er 
frembragt via finansieringsfaciliteten for 
risikodeling under afgørelse 
1982/2006/EF og i den tidlige fase af 
faciliteten for SMV'er i hurtig vækst og 
innovative SMV'er oprettet under 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
1639/2006/EF, tildeles det efterfølgende 
finansielle instrument under forordning 
(EU) nr. XX/XX [Horisont 2020].

Or. en

Begrundelse

Artikel flyttet til et separat afsnit.

Ændringsforslag 72
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. Ved udpegningen af uafhængige 
eksperter tilstræber Kommissionen en 
afbalanceret sammensætning i 
ekspertgrupperne i form af forskellige 
kompetencer, erfaringer og viden, alt efter 
foranstaltningens område. I de tilfælde, 
hvor uafhængige eksperter skal behandle 
klassificerede oplysninger, kræves den 
fornødne sikkerhedsgodkendelse inden 
udnævnelsen.

Or. en
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Begrundelse

Mens den første sætning referer til kriterierne for valg af den enkelte ekspert, understreger 
den anden sætning betydningen af en afbalanceret sammensætning af ekspertgrupper.

Ændringsforslag 73
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes 
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
den fælles ejendomsret skal fordeles og 
forvaltes i overensstemmelse med deres 
forpligtelser i tilskudsaftalen.

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og disse resultater 
ikke kan tilskrives de enkelte deltageres 
andel i arbejdet, ejes disse resultater af 
deltagerne i fællesskab. Medejerne indgår 
en aftale om, hvordan den fælles 
ejendomsret skal fordeles og forvaltes i 
overensstemmelse med deres forpligtelser i 
tilskudsaftalen.

Or. en

Begrundelse

Fælles ejerskab findes også der, hvor andelene af arbejdet kan påvises. Det er snarere et 
spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at adskille de i fællesskab udviklede resultater med 
henblik på beskyttelse (patentansøgning etc). Hvis resultatet ikke kan adskilles, vil der være 
fælles ejerskab; enten i henhold til de påviste andele eller i henhold til at andet princip (f.eks. 
lige store andele).

Ændringsforslag 74
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at udstede ikke-eksklusive 
licenser til tredjeparter til at udnytte de
fællesejede resultater, uden ret til at give 
underlicenser, under forudsætning af, at:

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at anvende deres
fællesejede resultater uden at skulle betale 
royalties og uden at indhente forudgående 
samtykke fra den anden medejer(e).

Or. en
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Begrundelse

Der skal også være en erklæring om egen anvendelse af resultater (uden udstedelse af 
licenser). 

Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de andre medejere på forhånd 
meddeles herom

udgår

Or. en

Begrundelse

See AM 77.

Ændringsforslag 76
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de andre medejere får en rimelig 
kompensation.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 77.

Ændringsforslag 77
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre parterne bliver enige om 
andet i aftalen om fælles ejendomsret, har 
hver af medejerne ret til at udstede ikke-
eksklusive licenser til tredjeparter for at 
udnytte de fællesejede resultater, uden ret 
til at give underlicenser, under 
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forudsætning af, at:
a) de andre medejere på forhånd 
meddeles herom
b) de andre medejere får en rimelig 
kompensation.

Or. en

Ændringsforslag 78
Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis resultaterne kan anvendes 
kommercielt eller industrielt, skal ejeren 
undersøge muligheden for beskyttelse, og 
hvis det under omstændighederne er 
begrundet, beskytte dem tilstrækkeligt i en 
passende periode, med en passende 
geografisk dækning og med behørig 
hensyntagen til egne berettigede interesser 
og de berettigede interesser, især 
kommercielle interesser, som de andre 
deltagere i den pågældende foranstaltning 
har.

1. Hvis resultaterne kan anvendes 
kommercielt, skal ejeren undersøge 
muligheden for beskyttelse, og hvis det 
under omstændighederne er begrundet, 
beskytte dem tilstrækkeligt i en passende 
periode, med en passende geografisk 
dækning og med behørig hensyntagen til 
egne berettigede interesser og de 
berettigede interesser, især kommercielle 
interesser, som de andre deltagere i den 
pågældende foranstaltning har.

Or. en

Begrundelse

Eftersom forskellen mellem begrebet kommerciel anvendelse og industriel anvendelse er 
uklart, er sidstnævnte blevet slettet for klarhedens skyld.

Ændringsforslag 79
Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater af andre årsager end 
uforenelighed med EU- eller national lov 
eller manglende potentiale for kommerciel 
udnyttelse, og med mindre deltagerne 

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater af andre årsager end 
uforenelighed med EU- eller national lov 
eller manglende potentiale for kommerciel 
udnyttelse, og med mindre deltagerne 
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sigter på at overføre dem til en anden 
juridisk enhed etableret i en medlemsstat 
eller associeret land med henblik på 
beskyttelse, meddeler de Kommissionen 
eller finansieringsorganet herom, inden 
disse resultater formidles. Kommissionen, 
på vegne af EU, eller finansieringsorganet 
kan tage påtage sig ejerskabet af disse 
resultater og træffe de nødvendige skridt til 
beskyttelse heraf.

sigter på at overføre dem til en anden 
juridisk enhed etableret i en medlemsstat 
eller associeret land med henblik på 
beskyttelse, meddeler de Kommissionen 
eller finansieringsorganet herom, inden 
disse resultater formidles. Kommissionen, 
på vegne af EU, eller finansieringsorganet 
kan, med samtykke fra den 
rettighedshavende deltager, påtage sig 
ejerskabet af disse resultater og træffe de 
nødvendige skridt til beskyttelse heraf.

Or. en

Ændringsforslag 80
Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagerne kan kun afvise dette, hvis de 
kan påvise, at det vil gøre betydelig skade 
på deres berettigede interesser. Der må 
ikke finde formidling af disse resultater 
sted, før Kommissionen eller 
finansieringsorganet har truffet en 
afgørelse herom eller besluttet, at de vil 
påtage sig ejerskab og har truffet de 
nødvendige skridt til at sikre beskyttelse af 
resultaterne. Fristerne herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

Deltagerne kan kun afvise dette, hvis de 
kan påvise, at det vil gøre betydelig skade 
på deres berettigede interesser. Der må 
ikke finde formidling af disse resultater 
sted, før Kommissionen eller 
finansieringsorganet har truffet en 
afgørelse herom eller besluttet, at de vil 
påtage sig ejerskab og har truffet de 
nødvendige skridt til at sikre beskyttelse af 
resultaterne. Denne beslutning træffes 
inden 45 dage.

Or. en

Begrundelse

Indførelse af tidsfrister er en god tilgang, men bør være mere specifik. RfP bør i det mindste 
fastsætte den maksimale tidsperiode, fortrinsvis 45 dage, som er fastsat i FP6. 

Ændringsforslag 81
Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, har til hensigt at ophøre med 

3. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, har til hensigt at ophøre med 
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at beskytte resultaterne eller ikke søge 
forlængelse af en sådan beskyttelse af 
andre årsager end manglende potentiale for 
kommerciel udnyttelse, meddeler de 
Kommissionen herom. Deltagerne kan kun 
afvise dette, hvis de kan påvise, at det vil 
gøre betydelig skade på deres berettigede 
interesser. Fristerne herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

at beskytte resultaterne eller ikke søge 
forlængelse af en sådan beskyttelse af 
andre årsager end manglende potentiale for 
kommerciel udnyttelse, meddeler de dette 
til Kommissionen eller 
finansieringsorganet, som med den 
rettighedshavende deltagers samtykke kan 
fortsætte eller forlænge beskyttelsen ved 
at overtage ejerskabet af den. Deltagerne 
kan kun afvise dette, hvis de kan påvise, at 
det vil gøre betydelig skade på deres 
berettigede interesser. Fristerne herfor 
fastsættes i tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 82
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Supplerende udnyttelsesforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen. Sådanne
supplerende forpligtelser anføres i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Supplerende udnyttelsesforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen. 
Standardaftalen om tilskud indeholder en 
liste over mulige supplerende 
udnyttelsesforpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere præcist, hvad der er planlagt med hensyn til "supplerende 
udnyttelsesforpligtelser". Dette er potentielt kritisk og kan ikke overlades til 
arbejdsprogrammerne og tilskudsaftalerne. Afklaring på et tidligt tidspunkt, som i 
standardaftalen for tilskud, og hvis muligt selv i RfP, synes derfor absolut nødvendig.

Ændringsforslag 83
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Supplerende formidlingsforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen.

Supplerende formidlingsforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen.
Standardaftalen om tilskud indeholder en 
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liste over mulige supplerende 
formidlingsforpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere præcist, hvad der er planlagt med hensyn til "supplerende 
udnyttelsesforpligtelser". Dette er potentielt kritisk og kan ikke overlades til 
arbejdsprogrammerne og tilskudsaftalerne. Afklaring på et tidligt tidspunkt, som i 
standardaftalen, og hvis muligt selv i RfP, synes derfor absolut nødvendig.

Ændringsforslag 84
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, som beskriver 
fortolker eller analysere data, viden eller 
oplysninger, der er frembragt af et direkte 
resultat af Horisont 2020-finansiering, 
gives der fri adgang.

Or. en

Begrundelse

Som hovedregel skal fri adgang gives til forskningspublikationer, der beskriver, fortolker eller 
analysere data, viden eller oplysning, der er frembragt af et direkte resultat af Horisont 2020-
finansiering.

Ændringsforslag 85
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår formidling af resultater, 
fastsættes vilkår og betingelser i 
tilskudsaftalen, i henhold til hvilken der 
gives fri adgang til resultater, især inden 
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for ERC's frontlinjeforskning eller andre 
relevante områder.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 84. Tidligere i art. 40, stk. 2, 3.

Ændringsforslag 86
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De andre berørte deltagere skal have 
forudgående meddelelse om alle 
formidlingsaktiviteter. De andre deltagere 
kan, når de har modtaget meddelelsen, gøre 
indsigelse, hvis de finder, at deres 
berettigede interesser i forhold til deres 
resultater eller baggrundsviden kan blive 
påført betydelig skade i forbindelse med 
den planlagte formidling. I så fald må 
formidlingsaktiviteten først finde sted, når 
der er taget passende skridt til at beskytte 
disse berettigede interesser. Fristerne 
herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

De andre berørte deltagere skal have 
forudgående meddelelse om alle 
formidlingsaktiviteter, hvor de 
pågældende resultater ikke udelukkende 
er ejet af den formidlende deltager alene.
De andre deltagere kan, når de har 
modtaget meddelelsen, gøre indsigelse, 
hvis de finder, at deres berettigede 
interesser i forhold til deres resultater eller 
baggrundsviden kan blive påført betydelig 
skade i forbindelse med den planlagte 
formidling. I så fald må 
formidlingsaktiviteten først finde sted, når 
der er taget passende skridt til at beskytte 
disse berettigede interesser. Fristerne 
herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Or. en

Begrundelse

Pligten til at underrette de øvrige deltagere er ikke hensigtsmæssig, hvis en deltager har til 
hensigt at formidle egne resultater. Underretningspligten og indsigelsesmuligheden har et 
enormt potentiale til at føre blokade.

Ændringsforslag 87
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Deltagerne skal meddele Kommissionen 
eller finansieringsorganet om udnyttelse og 

3. Deltagerne skal meddele Kommissionen 
eller finansieringsorganet om udnyttelse og 
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formidling af deres aktiviteter. Med 
henblik på den overvågning og formidling, 
der foretages af Kommissionen eller 
finansieringsorganet, skal deltagerne 
fremlægge alle brugbare oplysninger og 
dokumenter i overensstemmelse med 
betingelserne i tilskudsaftalen.

formidling af deres aktiviteter. Med 
henblik på den overvågning og formidling, 
der foretages af Kommissionen eller 
finansieringsorganet, skal deltagerne 
fremlægge alle brugbare oplysninger og 
dokumenter i overensstemmelse med 
betingelserne i tilskudsaftalen, efter 
anmodning fra Kommissionen. Der 
fastsættes en tidsbegrænsning for disse 
forpligtelser i standardaftalen.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den praktiske gennemførelse kan det være mere nyttigt at forudse, at 
deltagerne børe give disse oplysninger på anmodning, og dermed sikre, at de ender op med en 
kontaktmulighed i Kommissionen i stedet for de projektledere, der var ansvarlige for projektet 
år tilbage. Dette bør heller ikke være et tidsubegrænset krav, som stadig er i kraft om 50 års 
forløb. Der skal være en frist for dette.

Ændringsforslag 88
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle patentansøgninger, standarder, 
publikationer eller anden formidling, også i 
elektroniske form, af relevans for 
resultaterne, skal omfatte en erklæring, 
som også kan omfatte visuelle midler, om 
at foranstaltningen har modtaget 
finansieringsstøtte fra EU. Erklæringens 
udformning fastsættes i tilskudsaftalen.

4. Alle patentansøgninger, standarder, 
publikationer eller anden formidling, også i 
elektroniske form, af relevans for 
resultaterne, skal omfatte en erklæring, 
som også kan omfatte visuelle midler, om 
at foranstaltningen har modtaget 
finansieringsstøtte fra EU. Erklæringens 
udformning fastsættes i standardaftalen 
om tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 89
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de 
fortrolighedsbestemmelser, der hidrører fra 

Med forbehold af de 
fortrolighedsbestemmelser, der hidrører fra 
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love eller bestemmelser om fusioner eller 
overtagelser, hvor de øvrige deltagere 
stadig har ret til at bruge de resultater, der 
overdrages, skal de deltagere, der har til 
hensigt at overdrage resultaterne, på 
forhånd give de andre deltagere meddelelse 
herom sammen med tilstrækkelige 
oplysninger om den planlagte nye ejer af 
resultaterne, så de andre deltagere kan 
analysere virkningerne af den planlagte 
overførsel på den mulige udøvelse af deres 
rettigheder.

love eller bestemmelser om fusioner eller 
overtagelser, hvor de øvrige deltagere 
stadig har ret til at bruge de resultater der 
overdrages, og hvor de pågældende 
resultater ikke udelukkende ejes af de 
deltagere, der har til hensigt at overdrage 
resultaterne på forhånd, skal give de andre 
deltagere meddelelse herom sammen med 
tilstrækkelige oplysninger om den 
planlagte nye ejer af resultaterne, så de 
andre deltagere kan analysere virkningerne 
af den planlagte overførsel på den mulige 
udøvelse af deres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 90
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter meddelelsen kan deltagerne modsætte 
sig overdragelse af ejendomsretten, hvis de 
kan påvise, at den foreslåede overdragelse 
vil påvirke udøvelsen af deres rettigheder. 
Fremsættes en sådan indvending, finder 
den påtænkte overdragelse ikke sted, før 
der er opnået enighed mellem de berørte 
deltagere. Fristerne herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

Efter meddelelsen kan deltagerne modsætte 
sig overdragelse af ejendomsretten, hvis de 
kan påvise, at den foreslåede overdragelse 
vil påvirke udøvelsen af deres rettigheder. 
Fremsættes en sådan indvending, finder 
den påtænkte overdragelse ikke sted, før 
der er opnået enighed mellem de berørte 
deltagere. Fristerne herfor fastsættes i 
standardaftalen om tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 91
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
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måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem, også med eksklusive 
rettigheder.

måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte resultaterne, også med eksklusive 
rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette stykke skal være mere specifikt for at undgå misforståelser, ellers kan det læses med 
betydningen, at licensen kun kan udstedes, hvis alle følger deres udnyttelsesforpligtelser. 
"resultaterne" i stedet for "dem" er klarere.

Ændringsforslag 92
Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagerne definerer deres baggrundsviden 
for foranstaltningen i en skriftlig aftale.

Deltagerne definerer skriftligt deres 
baggrundsviden for foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 93
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Deltagere i den samme foranstaltning 
skal underrette hinanden, før de tilslutter 
sig tilskudsaftalen, om eventuelle juridiske 
restriktioner eller begrænsninger for at give 
brugsret til deres baggrundsviden. I aftaler 
om baggrundsviden, der derefter indgås 
med en deltager, skal det sikres, at 
brugsrettighederne kan udøves.

3. Deltagere i den samme foranstaltning 
skal underrette hinanden, før de tilslutter 
sig tilskudsaftalen, om eventuelle juridiske 
restriktioner eller begrænsninger for at give 
brugsret til deres baggrundsviden. I aftaler 
om baggrundsviden, der derefter indgås 
med en deltager, skal det sikres, at 
brugsrettighederne kan udøves.
Kommissionen eller finansieringsorganet 
underrettes om sådanne begrænsninger 
forud for gennemførelsen af 
tilskudsaftalen og overvejer 
konsekvenserne af sådanne restriktioner 
for opnåelsen af de opstillede mål for 
foranstaltningen.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag vil hjælpe med at forhindre, at listen over undtagelser fra 
adgangsrettigheder indeholder elementer, der er nødvendige for at nå målene for 
foranstaltningen. På den anden side er undtagelserne nødvendige for tilfælde, hvor dele af 
baggrundsviden er omfattet af aftaler (som f.eks. fortrolighedsaftaler eller kontrakter om 
overførelse af materiale) og licenser til tredjeparter.

Ændringsforslag 94
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug for 
det for at udføre sit arbejde.

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug for 
sådanne rettigheder for at udføre sit 
arbejde.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Afklaring i anvendelsen af ordene "adgang" og "brugsret".

Ændringsforslag 95
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En associeret enhed, der er etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land, har 
også brugsret, med mindre andet er fastsat i 
konsortieaftalen, til resultater eller 
baggrundsviden på samme betingelser, 
hvis deltageren har brug for retten for at 
udnytte de resultater, som er frembragt af 
den deltager, den er associeret med.

3. En associeret enhed har også brugsret, 
med mindre andet er fastsat i 
konsortieaftalen, til resultater eller 
baggrundsviden på rimelige og passende
betingelser, hvis deltageren har brug for 
retten for at udnytte de resultater, som er 
frembragt af den deltager, den er associeret 
med.

Or. en
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Begrundelse

Denne begrænsning bør fjernes for at tiltrække globale aktive virksomheder, der kan være 
værdifulde partnere i en foranstaltning.

Ændringsforslag 96
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Anmodninger om brugsret efter stk. 1, 
2 og 3 kan fremsættes i indtil et år efter 
foranstaltningens ophør. Deltagerne kan 
dog fastsætte en anden tidsfrist.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være nogen tidsfrist for at sikre en korrekt udnyttelse. Hvis deltagerens 
anmodning om adgang er i overensstemmelse med den oprindelige aftale mellem deltagerne, 
bør der ikke være nogen tidsfrist.

Ændringsforslag 97
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-institutionerne og – organerne skal 
med henblik på udvikling, gennemførelse 
og overvågning af EU's politikker eller 
programmer, have brugsret til resultater fra 
deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Adgangen begrænses til ikke-
kommerciel og ikke-konkurrencemæssig 
brug.

1. EU-institutionerne og – organerne skal 
med henblik på udvikling, gennemførelse 
og overvågning af EU's politikker eller 
programmer, have brugsret til resultater fra 
deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Adgangen begrænses til ikke-
kommerciel og ikke-konkurrencemæssig 
brug og omfatter ikke retten til 
underlicenser. EU fører over for ejeren 
behørigt bevis for, at brugsretten vil 
bidrage til udvikling, gennemførelse og 
overvågning af EU-politikker eller 
programmer.

Or. en
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Ændringsforslag 98
Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 47 udgår
De enkelte bestemmelser

1. Tilskudsaftalen kan fastsætte 
særbestemmelser i forbindelse med 
foranstaltninger, der omfatter 
sikkerhedsrelaterede aktiviteter, især 
vedrørende ændringer i konsortiets 
sammensætning, klassificerede 
oplysninger, udnyttelse, formidling, 
overdragelse af og udstedelse af licenser 
for resultater.
2. I forbindelse med foranstaltninger til 
støtte af eksisterende eller nye 
forskningsstrukturer, kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser for brugerne 
af disse infrastrukturer.
3. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, 
især vedrørende brugsrettigheder, 
mulighed for at overdragelse og 
formidling i forhold til deltagerne, 
forskerne og alle af foranstaltningen 
berørte parter.
4. Tilskudsaftaler om støtte til forskeres 
uddannelse og karriereudvikling kan 
indeholde særbestemmelser om brugsret, 
ejerskab og forpligtelser vedrørende de 
forskere, der drager fordel af 
foranstaltningen.
5. I forbindelse med samordnings- og 
støtteaktiviteter kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser vedrørende 
ejerskab, brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling.
6. I forbindelse med samordnings- og 
støtteaktiviteter kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser især 
vedrørende ejerskab, brugsrettigheder, 
udnyttelse og formidling.
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7. I forbindelse med EIT's videns- og 
innovationsfællesskaber kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser 
især vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling.

Or. en

(Artikel 47, stk. 1 til 6 er flyttet til et nyt afsnit. Artikel 47, stk. 7 er flyttet til art. 1, stk. 3.)

Ændringsforslag 99
Forslag til forordning
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48 udgår
Priser

Tildeling af priser sker på betingelse af, at 
de relevante offentliggørelsesforpligtelser 
accepteres. Arbejdsprogrammet eller 
arbejdsplanen kan indeholde særskilte 
forpligtelser vedrørende udnyttelse og 
formidling.

Or. en

Begrundelse

Flyttet til et nyt afsnit.

Ændringsforslag 100
Forslag til forordning
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 udgår
Offentlige indkøb, prækommercielle 

offentlige indkøb og offentlige indkøb af 
innovative løsninger

1. Hvis ikke andet er angivet i 
forslagsindkaldelsen, tilhører de 
resultater, som frembringes ved offentlige 
indkøb foretaget af Kommissionen, EU.
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2. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse 
fastsættes i kontrakterne om 
prækommercielle offentlige indkøb for at 
sikre den bedste nyttiggørelse af 
resultaterne og for at undgå urimelige 
fordele. Den kontrahent, der frembringer 
resultater under prækommercielle 
offentlige udbud, ejer som minimum de 
medfølgende intellektuelle 
ejendomsrettigheder. De ordregivende 
myndigheder har som minimum royaltyfri 
adgang til resultaterne til eget brug samt 
ret til at uddele eller kræve, at de 
deltagende kontrahenter udsteder ikke-
eksklusive licenser til tredjeparter for at 
udnytte resultaterne under rimelig forhold 
uden ret til at give underlicenser. Hvis en 
kontrahent ikke udnytter resultaterne 
kommercielt inden for en vis periode efter 
den prækommercielle offentlige 
udbudsrunde fastsat i kontrakten, skal 
han overdrage ejerskabet for resultaterne 
til de tilbudsgivende myndigheder.
3. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse 
fastsættes i kontrakterne om offentlige 
indkøb af innovative løsninger for at sikre
den bedste nyttiggørelse af resultaterne og 
for at undgå urimelige fordele.

Or. en

Begrundelse

Flyttet til et nyt afsnit.

Ændringsforslag 101
Forslag til forordning
Afsnit III a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit IIIa
Særlige bestemmelser

Or. en
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Ændringsforslag 102
Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49a
Priser

1. EU-finansiering kan ydes i form af 
priser som omhandlet i afsnit VII i 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen]. Der tilskyndes til 
anvendelse af priser, men ikke som 
erstatning for en behørigt struktureret 
finansiering.
2. Reglerne for konkurrencen fsatsættes i 
arbejdsprogrammet.
3. Reglerne for konkurrencen skal mindst 
fastsætte betingelser for deltagelse, 
tildelingskriterierne, herunder fristen for 
forslag og fristen for tildeling, prisens 
størrelse og betalingsordninger.
Prisen tildeles ikke direkte uden en 
konkurrence, og offentliggøres årligt.
4. Bidrag til en konkurrence vurderes af 
et ekspertpanel på grundlag af de 
offentliggjorte regler for konkurrencen.
Priser uddeles derefter af den kompetente 
anvisningsberettigede på grundlag af 
vurderingen fra ekspertpanelet, der frit 
kan beslutte, om de vil anbefale 
tildelingen af priser, afhængigt af deres 
vurdering af bidragenes kvalitet.
5. Prisens størrelse er ikke forbundet med 
de omkostninger, som modtageren har 
afholdt.
6. Når gennemførelsen af en 
foranstaltning eller et arbejdsprogram 
forudsætter, at en modtager af tilskud fra 
Unionen tildeler priser til tredjemand, kan 
modtageren kun tildele sådanne priser, 
forudsat at minimumsbetingelserne i 
konkurrencereglerne som omhandlet i stk. 
2 er nøje fastsat i beslutningen om ydelse 
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af tilskud eller i aftalen indgået mellem 
modtageren og Kommissionen, uden 
nogen skønsmargen.
7. Hvad angår formidling af resultater, 
finder afsnit IIIi denne forordning 
anvendelse. Eventuelle yderligere 
forpligtelser til formidling eller udnyttelse 
af resultaterne, fastsættes i reglerne for 
konkurrencen.
8. Hvis en præmie ikke er tildelt inden for 
den frist, der er fastsat i reglerne for 
konkurrencen tildeles de midler, der 
afsættes til konkurrencen, inden for 
samme mål i henhold til forordning (EU) 
nr. XXIXX Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Flyttet her fra artikel 34 og 48. Stk. 3-6 indeholder den nuværende ordlyd af udkastet til 
finansieringsforordningen, som fortsat er underlagt trepartsdialog og kan mislykkedes, når 
udkastet er vedtaget. Stk. 7 tilføjer afgørende bestemmelser for IPR og formidling af 
resultater. Stk. 8 sikrer at midlerne under Horisont 2020 forbliver i RDI-budgettet, navnlig i 
tilfælde af at det nye instrument for motivationspriserne ikke medfører de ønskede virkninger. 

Ændringsforslag 103
Forslag til forordning
Artikel 49 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49b
Offentlige indkøb, prækommercielle 

offentlige indkøb og offentlige indkøb af 
innovative løsninger

1. Alle offentlige indkøb, der gennemføres 
af Kommissionen på egne vegne eller 
sammen med medlemsstaterne, er 
underlagt reglerne om offentlige indkøb i 
henhold til forordning (EU) nr. XX/XX 
finansforordningen og forordning (EU) 
nr. XX/XX delegeret forordning.
EU-finansiering kan tage form af
prækommercielle offentlige indkøb og 
offentlige indkøb af innovative løsninger, 
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der gennemføres af Kommissionen eller 
finansieringsorganet på egne vegne eller 
sammen med medlemsstaternes og de 
associerede landes ordregivende 
myndigheder.
Under procedurerne for offentlige 
indkøb:
a) skal principperne om gennemsigtighed, 
ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
proportionalitet samt konkurrenceregler 
overholdes, og hvor det er relevant, 
direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og
2009/81/EF.
b) kan der fastsættes særlige betingelser –
f.eks., for hvor de indkøbte aktiviteter skal 
finde sted, der dog er begrænset for 
prækommercielle offentlige indkøb til at 
omfatte medlemsstatens eller det 
associerede lands territorium for Horisont 
2020 – når dette er behørigt begrundet i 
foranstaltningens målsætning
c) kan det tillades at foretage flere 
tildelinger af kontrakter inden for samme 
procedure ("valg af flere leverandører")
d) skal kontrakten tildeles den bydende, 
der har afgivet det bud, der giver mest 
værdi for pengene.
3. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse 
fastsættes i kontrakterne om 
prækommercielle offentlige indkøb for at 
sikre den bedste nyttiggørelse af 
resultaterne og for at undgå urimelige 
fordele. Den kontrahent, der frembringer 
resultater under prækommercielle 
offentlige udbud, ejer som minimum de 
medfølgende intellektuelle 
ejendomsrettigheder. De ordregivende 
myndigheder har som minimum royalfri 
adgang til resultaterne til eget brug samt 
ret til at uddele eller kræve, at de 
deltagende kontrahenter udsteder ikke-
eksklusive licenser til tredjeparter for at 
udnytte resultaterne under rimelig forhold 
uden ret til at give underlicenser. Hvis en 
kontrahent ikke udnytter resultaterne 
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kommercielt inden for en vis periode efter 
den prækommercielle offentlige 
udbudsrunde fastsat i kontrakten, skal 
han overdrage ejerskabet for resultaterne 
til de tilbudsgivende myndigheder.
4. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse 
fastsættes i kontrakterne om offentlige 
indkøb af innovative løsninger for at sikre 
den bedste nyttiggørelse af resultaterne og 
for at undgå urimelige fordele.

Or. en

Begrundelse

Flyttet her fra artikel 35 og 49. Offentlige indkøb må kun udføres af Kommissionen i 
fællesskab med medlemsstaterne og de ordregivende myndigheder fra medlemsstaterne, for at 
sikre, at den reelle offentlige efterspørgsel identificeres og indkøbes af ordregivende 
myndigheder.

Ændringsforslag 104
Forslag til forordning
Artikel 49 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49c
Finansielle instrumenter

1. De finansielle instrumenter kan tage
alle de omtalte former og skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
(afsnit VIII) i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] samt kan 
kombineres med tilskud, der finansieres 
over Unionens budget, herunder Horisont 
2020.
2. Finansieringen i henhold til de 
finansielle instrumenter i forordning 
(EU) nr. XX/XX [Horisont 2020] skal 
passe til et tilsvarende beløb gennem Den 
Europæiske Investeringsbank eller andre 
EU-programmer.
3. I overensstemmelse med artikel 18, stk. 
2, i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] tildeles indtægter og 
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tilbagebetalinger, der er frembragt via et 
finansielt instrument i henhold til 
forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 
2020], til det pågældende finansielle 
instrument.
4. Indtægter og tilbagebetalinger, der er 
frembragt via finansieringsfaciliteten for 
risikodeling under afgørelse 
1982/2006/EF og i den tidlige fase af 
faciliteten for SMV'er i hurtig vækst og 
innovative SMV'er, oprettet under 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
1639/2006/EF, tildeles det efterfølgende 
finansielle instrument under forordning 
(EU) nr. XX/XX [Horisont 2020].

Or. en

Begrundelse

Flyttet her fra artikel 36. Stk. 2 er blevet tilføjet for at fordoble løftestangseffekten af de 
finansielle instrumenter under Horisont 2020 og har til formål at ligne RSFF's 
finansieringsstruktur, hvor midler fra EU skulle passe til et tilsvarende beløb fra EIB. Det 
synes afgørende at fastholde denne struktur for at opnå den ønskede løftestangseffekt af de 
finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 105
Forslag til forordning
Artikel 49 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49d
Offentlig-private partnerskaber

1. I overensstemmelse med artikel 19 i 
forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 
2020] kan Horisont 2020 gennemføres 
gennem offentlig-private partnerskaber, 
forudsat at alle berørte partnere forpligter 
sig til at støtte udviklingen og 
gennemførelsen af Horisont 2020. 
2. Offentlig-private partnerskaber skal 
identificeres på en åben og gennemsigtig 
måde, som er baseret på en evaluering af 
uafhængige eksperter i overensstemmelse 
med artikel 37 i denne forordning. Denne 
evaluering skal baseres på all de følgende 
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kriterier: 
a) om der opnås merværdi ved at 
samarbejde på EU-plan
b) omfanget af virkningerne for 
industriens konkurrenceevne, bæredygtig 
vækst og samfundsøkonomiske spørgsmål
3. Kommissionen kan overdrage 
budgetgennemførelsesopgaver til 
offentlig-private partnerskaber, forudsat 
at følgende kriterier er opfyldt og fastlagt i 
en kontraktmæssig aftale:
a) partnernes langsigtede engagement på 
basis af en fælles vision og klart 
afgrænsede mål
b) omfanget af de involverede ressourcer 
og evnen til at mobilisere yderligere 
investeringer i forskning og innovation
c) en klar fastlæggelse af hver enkelt 
partners rolle og aftalte 
nøgleresultatindikatorer for den valgte 
periode.
4. Reglerne for deltagelse og formidling af 
offentlig-private partnerskaber, som er 
skabt og finansieret under Horisont 2020, 
skal fuldt ud overholde forordning (EU) 
XX/XX [finansforordningen], samt de 
regler, der fastsat i denne forordning, 
medmindre deres særlige behov kræver 
det. 
Bestemmelserne for offentlig-private 
partnerskaber kan i henhold til artikel 1, 
litr a), stk. 2, i personalevedtægten afvige 
fra personalevedtægten, hvis retsakterne 
om nedsættelse af enhederne ikke tager 
højde for anvendelse af 
personalevedtægten.
5. Afvigelser for de regler, der er nævnt i 
punkt 2 og de særlige årsager til sådanne 
afvigelser skal meddeles Europa-
Parlamentet og Rådet årligt i et 
arbejdsdokument. Arbejdsdokumentet 
skal også redegøre for fremskridt for 
gennemførelsen af formålet, hvortil de 
enkelte enheder blev oprettet, og 
relevansen for af de ovennævnte 
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afvigelser for de opnåede fremskridt. 
6. Unionens deltagelse i disse 
partnerskaber kan antage følgende 
former:
a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, til nye offentlig-
private partnerskaber, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i TEUF, og til 
andre finansieringsorganer, jf. artikel [55, 
stk. 1, litra b), nr. v) eller vii),] i 
forordning (EU) nr. XX/XX [ny 
finansforordning]. Denne form for 
partnerskaber etableres kun, hvor 
rækkevidden af de forfulgte mål og 
størrelsesordenen af de nødvendige 
ressourcer berettiger til det
b) deltagelse i en kontraktmæssig aftale 
mellem partnerne, jf. stk. 1, som 
fastlægger målene for partnerskabet og 
partnernes forpligtelser, 
nøgleresultatindikatorer og de resultater, 
der skal opnås, herunder identifikation af 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der 
kræver støtte fra Horisont 2020.

Or. en

(Se ordlyden EP AM 241 (art. 196b + c) til finansforordningen, i øjeblikket genstand for 
trepartsdialogen. Se Horisont 2020 forordningen, art. 19)

Begrundelse

Af hensyn til juridisk klarhed og konsistens, er betingelserne for deltagelse, der er fastsat i 
artikel 19 i forordning Horisont 2020, blevet suppleret med en tilsvarende artikel i RfP.

Ændringsforslag 106
Forslag til forordning
Artikel 49 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49e
Offentlig-offentlige partnerskaber
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1. Reglerne, som er fastsat i denne 
forordning finder også anvendelse på 
offentlig-offentlige partnerskaber som 
omhandlet i artikel 20 i forordningen 
(EU) nr. XX/XX Horisont 2020. 
2. Offentlig-offentlige partnerskaber, som 
finansieres gennem instrumentet ERA-
NET, kan være berettiget til 
medfinansiering under Horisont 2020, 
forudsat at følgende betingelser er 
opfyldt:
a) en betydelig grad af tidligere finansielle 
forpligtelser for de deltagende enheder til 
de fælles indkaldelser og foranstaltninger
b) harmoniserende regler og betingelser 
for gennemførelsen af de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger
Offentlig-offentlige partnerskaber kan 
støttes enten inden for eller på tværs af de 
indsatsområder, der er fastlagt i artikel 5, 
stk. 2, særlig ved hjælp af:
3. Fælles programmeringsinitiativer i 
overensstemmelse med artikel 185 i TEUF 
kan være berettiget til medfinansiering 
under Horisont 2020, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:
a) et eksisterende behov for en tilegnet 
struktur for gennemførelsen på grundlag 
af artikel 185 i TEUF;
b) en høj grad af forpligtelse i de 
deltagende lande til integration på 
videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
finansielt plan;
c) om der opnås merværdi ved at 
samarbejde på EU-plan
d) om der opnås kritisk masse i kraft af 
størrelsen og antallet af involverede 
programmer, ligheden mellem 
aktiviteterne og andelen af relevant 
forskning, som de dækker
4. Kommissionen kan overdrage 
budgetgennemførelsesopgaver til 
offentlig-private partnerskaber, forudsat 
at følgende kriterier er opfyldt og fastlagt i 
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en kontraktmæssig aftale:
a) om de har et klart defineret mål, som er 
relevant for målene for Horisont 2020 og 
Unionens bredere politiske mål
b) om de deltagende lande har indgået 
klare finansielle forpligtelser, herunder 
forudgående tilsagn om at samle 
nationale og/eller regionale investeringer 
i en pulje til tværnational forskning og 
innovation;

Or. en

(Se artikel 20 i forordningen Horisont 2020.)

Begrundelse

Af hensyn til juridisk klarhed og konsistens, er betingelserne for deltagelse, der er fastsat i 
artikel 20 i forordning Horisont 2020, blevet suppleret med en tilsvarende artikel i RfP.

Ændringsforslag 107
Forslag til forordning
Artikel 49 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49f
SMV-instrument

1. Kun SMV'er kan ansøge om 
indkaldelser af forslag, der er udstedt i 
henhold til det dedikerede SMV-
instrument, der er omhandlet i artikel 18 i 
forordningen (EU) nr. XX/XX Horisont 
2020.
2. Indkaldelser af forslag under SMV-
instrumenter skal være åbne indkaldelser, 
der tager en bottom-up tilgang til emnet i 
videst muligt omfang. En forenklet 
totrins-vurderingsprocedure kan finde 
anvendelse, hvis det er angivet i 
arbejdsprogrammet, forudsat at det ikke 
medfører en forlængelse af den samlede 
vurdering.
3. I overensstemmelse med artikel 17a 
"time-to-contract", under SMV-
instrumentet, må ikke overskride seks 



PE489.632v01-00 68/74 PR\903026DA.doc

DA

måneder.
3. I overensstemmelse med denne 
forordning, kan tilskudsaftalen, der er 
indgået under SMV-instrumentet, 
fastsætte særlige bestemmelser, navnlig 
om underleverancer, ejerskab, brugsret, 
udnyttelse og formidling af resultater.
4. En revision af tilskudsaftalen, der er 
indgået under SMV-instrumentet, er 
nødvendig under gennemførelsen af en 
foranstaltning, navnlig med hensyn til 
ændringer i sammensætningen af 
konsortiet gælder en forenklet 
revisionsprocedure.
5. Kommissionen skal sikre tilstrækkelige 
komplementaritet mellem SMV-
instrumentet under Horisont 2020 og det 
finansielle instrument under Horisont 
2020 og COSME samt ordninger og 
instrumenter, der er oprettet i fællesskab 
med medlemsstater, såsom det fælles 
Eurostar-program.

Or. en

Begrundelse

Derudover bør et tilegnet bilag til forordningen H2020 give en mere detaljeret redegørelse 
for funktionen af alle tilegnede instrumenter og finansieringsordninger, der er planlagt under 
Horisont 2020, herunder SMV-instrumentet. Ordningen med innovationsværdikuponer, som 
på nuværende tidspunkt udøves i nogle medlemsstater, kan udføres som en ny tilskudsordning 
under SMV-instrumentet. 

Ændringsforslag 108
Forslag til forordning
Artikel 49 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49g
Andre særlige bestemmelser

1. Tilskudsaftalen kan fastsætte 
særbestemmelser i forbindelse med 
foranstaltninger, der omfatter 
sikkerhedsrelaterede aktiviteter, især 
vedrørende ændringer i konsortiets 
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sammensætning, klassificerede 
oplysninger, udnyttelse, formidling, 
overdragelse af og udstedelse af licenser 
for resultater.
2. I forbindelse med foranstaltninger til 
støtte af eksisterende eller nye 
forskningsstrukturer, kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser for brugerne 
af disse infrastrukturer.
3. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, 
især vedrørende brugsrettigheder, 
mulighed for at overdragelse og 
formidling i forhold til deltagerne, 
forskerne og alle af foranstaltningen 
berørte parter.
4. Tilskudsaftaler om støtte til forskeres 
uddannelse og karriereudvikling kan 
indeholde særbestemmelser om brugsret, 
ejerskab og forpligtelser vedrørende de 
forskere, der drager fordel af 
foranstaltningen.
5. I forbindelse med samordnings- og 
støtteaktiviteter kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser vedrørende 
ejerskab, brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling.

Or. en

Begrundelse

Navnlig, med hensyn til forskningsinfrastrukturer bør særlige bestemmelser også, hvis det er 
nødvendigt, omfatte andre aspekter af anvendelsen af infrastrukturer, ikke kun for brugere.
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BEGRUNDELSE

Indledning 
Ordføreren glæder sig i vid udstrækning over Kommissionens forslag om et regelsæt for 
deltagelse og formidling af resultaterne i Horisont 2020, der et vigtigt skridt fremad. Han 
bifalder frem for alt følgende aspekter:

 En bredere accept af modtagernes sædvanlige anvendte regnskabsmetoder. 

 Ét regelsæt, der gælder for finansieringen af alle de foranstaltninger, som deltagerne 
iværksætter under Horisont 2020

 Lempede krav med hensyn til tidsregistreringssystemer; 

 Indføjelsen af moms i definitionen af støtteberettigede omkostninger.

Ordføreren mener, at nogle af de ønskelige ændringer, som Kommissionen har medtaget, 
stadig er formuleret for uklart i forslaget, mens andre ændringer synes at være overforenklet 
og/eller ikke i overensstemmelse med den grundlæggende godkendelse af forskning- og 
innovationssamfundet. Navnlig er ordføreren kritisk over for følgende detaljer:

 Ingen mulighed for at ansøge godtgørelse af indirekte omkostninger på baggrund af 
faktiske omkostninger;

 En enkelt finansieringssats, der ikke tager hensyn til de særlige omkostningsstrukturer 
fra forskellige deltagere, hvilket fører til ineffektive og uforholdsmæssig finansiering 
(især tæt på markedsmæssige aktiviteter), og et øget gennemsnitlig godtgørelsesniveau 
for hvert projekt i forhold FP7;

 Svag og begrænset accept af modtagerens sædvanlige regnskabsmetode;

 Eksistensen af en generel undtagelsesklausul fra ét regelsæt, der gælder for alle typer 
finansieringsorganer; 

 Den omfattende fleksibilitet af de foreslåede regler, der efterlader alt for mange 
vigtige beslutninger, der skal foretages på arbejdsprogramniveau;

 Ingen væsentlig forbedring med hensyn til afkortelsen af den gennemsnitlige "frist for 
bevilling";

Ordførerens forslag har til formål at uddybe den interinstitutionelle debat om reglerne, og at 
stimulere mere detaljerede høringer med forsknings- og innovationssamfundet. 

Ordføreren vil endnu en gang gerne 
understrege at for at nå de mål, som Europa-
Parlamentet fastsatte i tidligere betænkninger, 
og for at tjene forsknings- og 
innovationssamfundets interesse, skal reglerne 
finde en følsom balance mellem fire vigtige 
principper: forenkling, ansvarlighed, 
fleksibilitet og pålidelighed. En vellykket 
gennemførelse af Horisont 2020 vil i høj grad 
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afhænge af gennemførelsen og afbalanceringen af disse principper.

Mulige følger af Kommissionens nuværende forslag
Der er foretaget modelberegninger1, som sammenligner det gennemsnitlige niveau for EU-
bidrag pr. foranstaltning mellem FP7og Horisont 2020 for de forskellige kategorier af 
deltagere. Ifølge disse beregninger vil den foreslåede 100/20 model øge det gennemsnitlige 
godtgørelsesniveau for industrideltagere (+ 46.8 %) og for SMV'er (+ 7.7 %), mens 
almennyttige forskningsorganisationer (- 0.5 %) og universiteter (- 0.9%) har et lidt lavere 
niveau af finansiering. Anvendelsen af 100/20 modellen forventes at føre til en 7, 2 % 
stigining for det samlede EU-bidrag pr. projekt, hvor overskuddet primært går til deltageren 
fra erhvervslivet. 

At give en fast sats på 20 %, som den eneste mulighed for godtgørelse af indirekte 
omkostninger, vil give deltageren med avancerede forskningsfaciliteter en strukturel ulempe i 
forhold til FP7. Dette vil ikke alene berøre mange forskningscentre og private virksomheder, 
men også en lang række universiteter, som har gjort en stor indsats i en årrække for at skifte 
til et regnskabssystem af samtlige omkostninger. Nogle af disse aktører kan blive afskrækket 
fra at deltage i Horisont 2020-projekter, særligt i close-to-market aktiviteter, hvor 70/20 
modellen vil gælde og efterlade dem med et endnu lavere finansieringsniveau. 

En anden afgørende faktor, der skal vurderes for dens potentielle negative virkninger for 
gennemførelsen af målene for Horisont 2020, er den forudsete adskillelse mellem 
projektindkaldelser for F&D og projektindkaldelse for close-to-market aktiviteter. Trods den 
grundlæggende regel om, at en enkelt godtgørelsessats anvendes pr. projekt i close-to-market 
projekter, selvom de kan indeholde forskningsaktiviteter, vil denne sats alligevel være 70/20 
for alle aktiviteter - konfrontere forskningscentre og universiteter med ugunstige 
finansieringsmuligheder, når der udføres forskningsaktiviteter inden for close-to-market 
projekter. Disse interessenter vil sandsynligvis trække sig fra sådanne projekter, som 
potentielt vil forankre kløften mellem forskning og innovation yderligere, hæmme 
integrationen af vidensamfundets tre elementer og forsinke innovationscyklussen.

Budgetbegrænsninger og økonomiske konsekvenser
I betragtning af, at Horisont 2020 er beregnet til at opnå et større skift i retning af mere 
innovation i Europa, vil en budgetstigning på 6, 19 % næppe give bæredygtige resultater. 
Ordføreren understreger derfor igen Parlamentets anmodning om 100 milliarder til Horisont 
2020. 

I denne henseende skal indvirkningen af reglerne, og navnlig den endelig udformning af 
systemet for godtgørelsessatsen, ikke undervurderes, når det kommer til den budgetmæssige 
gennemførelse af Horisont 2020. Ordføreren understreger sin bekymring over, at en for høj 
fastsættelse af godtgørelsessatsen, kan begrænse antallet af projekter væsentligt, der kan 
finansieres under Horisont 2020, og dermed også reducere programmets samlede virkning, og 
potentielt vanskeliggøre gennemførelsen af flagskibsinitiativet for innovation i EU og 
"Europa 2020" -strategien.
                                               
1 Uofficielt dokument fra Kommissionen "Horisont 2020- Forenkling af finansieringsreglerne: En enkelt 
godtgørelsessats for alle deltagere og aktiviteter samt en enkelt fast sats for indirekte omkostninger", af 
19.4.2012.
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Dette spørgsmål kan blive endnu mere vigtigt, da resultatet af forhandlingerne om den næste 
flerårige finansielle ramme måske efterlader Horisont 2020 med en endnu mindre 
finansieringsramme, som Kommissionen på nuværende tidspunkt foreslår. 

Med forventning om et potentielt begrænset budget for Horisont 2020, sigter ordføreren på at 
fastholde det gennemsnitlige niveau for EU-bidrag pr. projekt, der blev givet i FP7, hvilket 
sikrer, at det samlede antal projekter ikke behøver reduceres på grund af uforholdsmæssig og 
ineffektiv projektfinansiering.

Fra et økonomisk synspunkt er der behov for finansiering af close-to-market aktiviteter for at 
følge et tydeligt defineret koncept. Ordføreren understreger at EU-finansiering inden for 
forskning og innovation skal sigte mod en betydelig løftestangseffekt med hensyn til private 
investeringer. EU-finansiering skal være forholdsmæssig og må ikke føre til 
markedsforvridninger. 

Et forenklet sæt af godtgørelsessatser, der tillader problemfri finansiering for hele 
innovationscyklussen.
I betragtning af de førnævnte beregninger af de potentielle virkninger af de foreslåede regler 
samt de budgetmæssige problemer, har ordføreren besluttet at fremsætte et sæt alternative 
godtgørelsessatser. Disse satser henvender sig til de forskellige deltageres behov og forsøger 
at skabe en bedre balance mellem en passende forenkling og en mere effektiv samt ansvarlig 
forsknings- og innovationspolitik.

For det første foreslår ordføreren genindførelsen af en mulighed for godtgørelse af reelle 
indirekte omkostninger for alle typer af deltagere, der er baseret på deres sædvanlige 
regnskabsmetode. Dette er tilrådeligt af mange grunde: sammenhæng, forenkling og 
bæredygtighed af EU's RDI finansieringspolitik samt tiltrækning af dygtige deltagere. Siden 
en genindførelse af denne mulighed imidlertid ville føre til en endnu større stigning i det 
samlede EU-bidrag pr. projekt (+9, 2 %)1, finder ordføreren det endnu mere nødvendigt med 
alternative satser. 

Ordføreren foreslår derfor at differentiere godtgørelsessatsen, ikke kun efter type af aktivitet 
(RD/Ctm), som på nuværende tidspunkt er planlagt, men også beregningsmetoden for 
omkostninger (direkte omkostninger + fast sats / fuld omkostninger) og type af deltager 
(universiteter, forskningscentre, andre/ SMV'er/ virksomheder). Ordføreren mener, at denne 
differentiering muliggør en mere skræddersyet tilgang til finansiering for deltagerne og giver 
dermed mulighed for en problemfri gennemførelse af innovationsfinansiering, hvilket gør det 
nemmere at kombinere forskning og close-to-market aktiviteter i samme projekt og integrere 
vidensamfundets tre elementer. 

Ordføreren vil gerne understrege, at finansieringen af innovation stadig er en budgetmæssig 
"black box", da der ikke er blevet givet nogen indikation for andelen af close-to-market 
projekter i Horisont 2020-budgettet. I betragtning af, at close-to-market aktiviteter, såsom 
afprøvning, test og overvågning, synes at være langt dyrere end F&U-projekter, finder 
                                               
1 Uofficielt dokument fra Kommissionen "Horisont 2020: klarhed over nogle aspekter af reglerne for deltagelse 
og formidling", af 29.5.2012 
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ordføreren det nødvendigt at tilpasse godtgørelsessatsen for close-to-market aktiviteter til 
denne usikre situation, for at undgå de store reduktioner i EU's F&U-finansiering. 

Forenkling for alle deltagere
I løbet af de sidste to år, har Parlamentet gentagne gange opfordret Kommissionen til at 
foretage en gennemgribende ændring med hensyn til forenkling. Den står nu over for et 
forslag, hvor nogle aspekter er overforenklet, mens der ikke er taget tilstrækkelig hensyn til 
andre. Ordføreren foreslår derfor en række foranstaltninger af forenkling, som Parlamentet har 
fremsat i tidligere betænkninger.

Vigtigst er det, at ordføreren foreslår en bredere accept af støttemodtagernes sædvanlige 
regnskabsmetoder, overbevidst om, at deltageren dermed kan opnå en reel reduktion af den 
administrative byrde og risiko for fejl. 

Ud over anerkendelsen af modtagerens sædvanlige regnskabsmetode, mener ordføreren, at et 
klart og enkelt sæt af fælles regler er en anden hjørnesten i forenklingen af Horisont 2020, og 
opfordrer derfor til en omhyggelig virkeliggørelse af denne idé. Han tvivler på, at en stor 
fleksibilitet, under gennemførelsen, vil føre til en forenkling, snare tværtimod. Mens 
fleksibilitet er nødvendig for nogle finansieringsorganer, vil størstedelen af deltagere nyde 
godt af klare og pålidelige regler. Genindførelse af en standardaftale om tilskud, som et 
standardreferencepunkt for alle standardaftaler, der præciserer en række definitioner og 
bestemmelser, og med et nyt afsnit "særlige bestemmelser", der indeholder tilegnede artikler 
om præmier, offentlige indkøb, de finansielle instrumenter, SMV-instrumentet, OPP'er, 
P2P'er, er forslag, der sigter mod at styrke idéen om "et enkelt sæt regler".

Ordføreren vil gerne se, at Horisont 2020 gøres mere tilgængelig for nye deltagere og uerfarne 
ansøgere. Oprettelsen af en enkelt brugervenlig adgangsportal, der forener 
finansieringsorganernes "arbejdsplaner" med Kommissionens "arbejdsprogram", samt en 
forklarende vejledning til udvælgelsesprocessen, synes at være nyttige forslag i denne 
forbindelse. 

Håndtering af industriens virkelige behov
Ordføreren frygter, at det øgede godtgørelsesniveau for industrideltagere, som på nuværende 
tidspunkt foreslås af Kommissionen, kan tjene som en økonomisk kompensation for mangler i 
det program, der ellers ikke er blevet behandlet, hvilket også fører til et rent kosmetisk løft af 
industriens del af det samlede Horisont 2020-budget, mens det ikke øger antallet af 
industrideltagere i projektet. 

Ordføreren har derfor til formål at behandle industrideltagernes virkelige behov. At afsætte en 
eksplicit frist på 6 måneder, for "fristen for bevilling", er det mest afgørende i denne 
henseende. Tid bliver en stadig vigtigere faktor, da Horisont 2020 har til formål at fremme 
innovation. Dette gælder navnlig for virksomheder og meget innovative SMV'er. En forkortet 
"frist til bevilling" er også en forudsætning for en tiltrækning af nye dygtige 
forskningspartnere fra hele verden, da internationalisering er en anden "pull-faktor" for 
industriens deltagere.

Ordføreren mener, at indføringen af tilegnede artikler om SMV-instrumentet samt de 
finansielle instrumenter har gjort disse instrumenters funktion mere klar.
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En afklaring af visse aspekter vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, yderligere 
forpligtelser til formidling og udnyttelse, samt begrebet " fri adgang" bør give virksomheder 
en bedre forståelse af, hvordan deres kommercielle interesser beskyttes, når de deltager i 
Horisont 2020. 

Sidst men ikke mindst, har ordføreren foreslået en række ændringer for at fremhæve 
samfinansieringens muligheder og kombineret anvendelse af Horisont 2020-instrumenter for
finansiering af projekter, som også giver mulighed for kumulativ finansiering med henblik på 
mulig finansiering, navnlig af et omfattende demonstrationsprojekt.


