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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

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

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

om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om reglerna för deltagande 
och spridning i ”Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–
2020)”
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0810),

– med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 173, 183 och 188 andra stycket i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram 
sitt förslag för parlamentet (C7-0465/2011),

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

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den xx.xx 20121,

– – med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A7-0000/2012),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

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

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

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Reglerna för deltagande och spridning 
bör på ett tillfredsställande sätt avspegla de 
rekommendationer som lämnats av 
Europaparlamentet, sammanfattade i 
Betänkande om förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning, och rådet 

(4) Reglerna för deltagande och spridning 
bör på ett tillfredsställande sätt avspegla de 
rekommendationer som lämnats av 
Europaparlamentet, sammanfattade i 
Betänkande om förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning, och rådet 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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avseende förenklingen av de administrativa 
och finansiella kraven för ramprogrammen 
för forskning. Reglerna bör innefatta de 
förenklingsåtgärder som redan genomförts 
enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1982/2006/EG av den 
18 december 2006 om Europeiska 
gemenskapens sjunde ramprogram för 
verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration 
(2007–2013) och ta ytterligare steg för att 
minska deltagarnas administrativa börda 
och finansieringsbestämmelsernas 
komplexitet för att minska felen i 
finansieringen. Reglerna bör även ta 
vederbörlig hänsyn till de farhågor och 
rekommendationer från forskarvärlden som 
framkom i den diskussion som inleddes 
genom meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för 
forskning och den följande grönboken av 
den 9 februari 2011 Från utmaningar till 
möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt 
ramverk för EU:s finansiering av forskning 
och innovation.

avseende förenklingen av de administrativa 
och finansiella kraven för ramprogrammen 
för forskning. Reglerna bör innefatta de 
förenklingsåtgärder som redan genomförts 
enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1982/2006/EG av den 
18 december 2006 om Europeiska 
gemenskapens sjunde ramprogram för 
verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration 
(2007–2013) och expertgruppens 
slutrapport om ”preliminär utvärdering 
av sjunde ramprogrammet” av den 
12 november 2010 och ta ytterligare steg 
för att minska deltagarnas administrativa 
börda och finansieringsbestämmelsernas 
komplexitet för att minska felen i 
finansieringen. Reglerna bör även ta 
vederbörlig hänsyn till de farhågor och 
rekommendationer från forskarvärlden som 
framkom i den diskussion som inleddes 
genom meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för 
forskning och den följande grönboken av 
den 9 februari 2011 Från utmaningar till 
möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt 
ramverk för EU:s finansiering av forskning 
och innovation samt det respektive 
offentliga samråd med berörda parter som 
inletts av kommissionen.

Or. en

Motivering

Kommissionens konsekvensbedömning för Horisont 2020, COM(2011)0809, s. 101:
”Samrådet med berörda parter och institutioner om ytterligare förenkling, och 
konsekvensbedömningen av Horisont 2020, pekar dock tydligt på att bibehållandet av en 
finansieringsmodell som bygger på ersättning av faktiska kostnader är det alternativ som 
föredras”.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa överensstämmelse 
med andra program för unionsfinansiering 
bör Horisont 2020 genomföras i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XX/XX av den […] om 
finansiella bestämmelser för unionens 
årliga budget och kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr X/X av den 
[…] om ändring av 
genomförandebestämmelserna för 
budgetförordningen.

(5) För att säkerställa överensstämmelse 
med andra program för unionsfinansiering 
bör Horisont 2020 genomföras i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XX/XX av den […] om 
finansiella bestämmelser för unionens 
årliga budget och kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr X/X av den 
[…] om ändring av 
genomförandebestämmelserna för 
budgetförordningen och inte utan att 
vederbörlig hänsyn tas till 
forskningsverksamhetens och 
innovationsområdets särskilda särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ett integrerat tillvägagångssätt bör 
säkerställas genom att sammanföra 
verksamheterna inom sjunde 
ramprogrammet för forskning, 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation och Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT), för att göra 
deltagandet lättare, skapa en enhetligare 
uppsättning instrument och öka de 
vetenskapliga och ekonomiska effekterna 
samtidigt som dubbelarbete och splittring 
undviks. Gemensamma regler bör tillämpas 
för att säkerställa ett sammanhängande 
ramverk som kan underlätta deltagande i 
program som får finansiellt bidrag från 
unionen via Horisont 2020-budgeten, 
inklusive deltagande i program som 
förvaltas av EIT, gemensamma företag 
eller andra organisationer enligt artikel 187 
i EUF-fördraget eller deltagande i program 

(6) Ett integrerat tillvägagångssätt bör 
säkerställas genom att sammanföra 
verksamheterna inom sjunde 
ramprogrammet för forskning, 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation och Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT), för att göra 
deltagandet lättare, skapa en enhetligare 
uppsättning instrument och öka de 
vetenskapliga och ekonomiska effekterna 
samtidigt som dubbelarbete och splittring 
undviks. Gemensamma regler bör tillämpas 
för att säkerställa ett sammanhängande 
ramverk som kan underlätta deltagande i 
program som får finansiellt bidrag från 
unionen via Horisont 2020-budgeten, 
inklusive deltagande i program som 
förvaltas av EIT, gemensamma företag 
eller andra organisationer enligt artikel 187 
i EUF-fördraget eller deltagande i program 
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som genomförs av medlemsstaterna enligt 
artikel 185 i EUF-fördraget, bör 
gemensamma regler gälla. Det bör dock 
vara möjligt att anta särskilda regler om 
det är motiverat av särskilda behov inom 
respektive åtgärder och får 
kommissionens godkännande.

som genomförs av medlemsstaterna enligt 
artikel 185 i EUF-fördraget, bör 
gemensamma regler gälla.

Or. en

(Se nedan.)

Motivering

För att kunna bevara en enda uppsättning gemensamma regler ska det i denna förordning 
fastställas särskilda regler för de nämnda åtgärderna eller programmen, som fortfarande 
möjliggör flexibilitet på de områden som beskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, genom förenklade förfaranden. Det 
finansiella stödet från unionen kan 
tillhandahållas i olika former.

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, genom förenklade förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Det finansiella stödet från unionen 
skulle kunna tillhandhållas i olika former 
genom att välja den lämpligaste åtgärden 



PR\903026SV.doc 9/77 PE489.632v01-00

SV

som stöder målen för Horisont 2020 och 
som passar de berörda stödmottagarnas 
särskilda behov.

Or. en

Motivering

Ett nytt skäl har lagts till för att framhäva att det främsta kriteriet för att välja mellan olika 
finansieringsformer ska vara åtgärdens lämplighet för det specifika målet.

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Med tanke på de olika särdragen och 
särskilda behoven hos de olika aktörerna i 
forskarsamhället bör reglerna för 
deltagande föreskriva en ytterligare 
minskning av kombinationer av 
finansieringsnivåer och metoder för 
fastställande av indirekta kostnader, 
samtidigt som den befintliga åtskillnaden 
mellan universitet/forskningsinstitut, 
näringsliv, ideella organisationer samt 
små och medelstora företag behålls i 
enlighet med i punkt 17 i 
Europaparlamentets resolution av den 
11 november 2010 om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för 
forskning1.
_____________
1 EUT C 74E, 13.3.2012, s. 34.

Or. en

Motivering

För att förhindra en överdriven förenkling av Horisont 2020 där det inte ens tas hänsyn till de 
mest grundläggande skillnaderna mellan olika aktörer vilket kan leda till oönskade effekter 
när det gäller minskat deltagande från vissa aktörer som just nu missgynnas, bör parlamentet 
komma ihåg punkt 17 i Carvalho-rapporten där det uttryckligen uppmanas till ett förenklat 
system som samtidigt bevarar den befintliga (och välmotiverade) åtskillnaden mellan 
aktörerna.
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Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör också beakta de särskilda 
finansieringsbehoven hos små och 
medelstora företag och små 
midcap-företag så att deras forsknings-
och innovationspotential kan utvecklas 
fullt ut, med vederbörlig hänsyn tagen till 
särdragen hos olika sorters små och 
medelstora företag och olika branscher.
Reglerna för deltagande bör på 
vederbörligt sätt underlätta förkortningen 
av ”tiden för beviljande” till högst sex 
månader.

Or. en

Motivering

Med hänvisning till punkterna 38 och 39 i Carvalho-rapporten.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna och få en större 
flexibilitet i genomförandet av projekt, bör 
ett förenklat system för kostnadsersättning 
antas, med ökad användning av 
klumpsummor, schablonbelopp och 
enhetskostnader. Av förenklingsskäl bör 
en enda ersättningsnivå tillämpas för 
varje typ av åtgärd, utan differentiering 
beroende på typen av deltagare.

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna bör ett förenklat 
system för kostnadsersättning antas, med 
ökad användning av klumpsummor, 
schablonbelopp och enhetskostnader.
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Or. en

Motivering

Större flexibilitet vid genomförandet av projekt innebär inte mindre komplexitet för 
deltagarna, utan snarare det motsatta. En enda finansieringsnivå beaktar inte de särskilda 
behoven hos vissa deltagare och är oattraktivt för deltagare som bedriver 
forskningsverksamhet inom ett innovationsprojekt. Det är inte troligt att forskningspartner 
kommer att finansieras av andra deltagare. Detta system skulle även stå i vägen för 
projektkonsortier och avsevärt försena ansökningsprocessen.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilda utmaningar på området 
forskning och innovation bör hanteras 
genom nya finansieringsformer såsom 
priser, förkommersiell upphandling och 
offentlig upphandling av innovativa 
lösningar som kräver särskilda regler.

(13) Särskilda utmaningar på området 
forskning och innovation bör hanteras 
genom nya finansieringsformer såsom 
priser, förkommersiell upphandling och 
offentlig upphandling av innovativa 
lösningar samt genom särskilda 
finansieringsorgan såsom de befintliga 
och nyligen upprättade 
programmeringsinitiativ som grundas på 
artiklarna 185 och 187 i EUF-fördraget 
och artikel [55] i förordning nr (EU) 
XX/XXX [budgetförordningen]. Dessa 
nya finansieringsformer och de olika 
typerna av finansieringsorgan kräver 
särskilda regler som bör fastställas i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

För att förstärka idén om en enda uppsättning regler har den nya rubriken ”särskilda 
bestämmelser” införts till reglerna för deltagande, som ska omfatta särskilda typer av 
finansieringsprogram, samt nya former av tillgänglig finansiering.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det är lämpligt att använda olika 
finansieringsformer och, när så är 
lämpligt, att kombinera olika typer 
finansieringsorgan. De finansiella 
instrumenten bör i synnerhet användas på 
ett kompletterande sätt då de bidrar till att 
ytterligare utnyttja privata investeringar i 
forskning och innovation, inklusive 
riskkapitalsinvesteringar i innovativa 
företag och i synnerhet i små och 
medelstora företag och då det önskade 
resultatet inte kan uppnås genom lån och 
då åtgärden främst består av 
”marknadsnära verksamhet”.

Or. en

Motivering

De finansiella instrumentens syfte är att främja och underlätta privata investeringar i 
innovation och att ”överbrygga dödens dal” i ett förkommersiellt skede. En kombination av 
”marknadsnära verksamhetsområden” bör stärkas och betonas i reglerna för deltagande, 
inbegripet genom en enskild artikel i de ”särskilda bestämmelserna” med de allmänna 
villkoren för användning av de finansiella instrumenten.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att upprätthålla lika villkor för alla 
företag som är verksamma på den inre 
marknaden, bör finansiering som ges via 
Horisont 2020 utformas i enlighet med 
reglerna för statligt stöd, så att man 
säkerställer effektivitet i de offentliga 
utgifterna och förhindrar 
marknadssnedvridningar såsom att 
utestänga privata investeringar, skapa 
ineffektiva marknadsstrukturer eller bevara 
ineffektiva företag.

(14) För att upprätthålla lika villkor för alla 
företag som är verksamma på den inre 
marknaden, bör finansiering som ges via 
Horisont 2020 utformas så att man 
säkerställer effektivitet i de offentliga 
utgifterna och förhindrar 
marknadssnedvridningar såsom att 
utestänga privata investeringar, skapa
ineffektiva marknadsstrukturer eller bevara 
ineffektiva företag.

Or. en
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Motivering

Eftersom reglerna för statligt stöd endast riktar sig till medlemsstaterna och inte gäller 
unionens finansiering på områdena forskning och innovation bör denna hänvisning tas bort 
för att undvika förvirring. Det övergripande målet att förhindra snedvridningar på 
marknaden bör dock fortfarande nämnas.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Under hela utgiftscykeln bör 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas med hjälp av proportionella 
åtgärder.

(15) Under hela utgiftscykeln bör 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas med hjälp av proportionella 
åtgärder, så att en lämplig balans mellan 
förtroende och kontroll kan säkerställas.

Or. en

Motivering

Hänvisning som överensstämmer med punkt 11 i Carvalho-rapporten och med förordningen 
om Horisont 2020.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande.

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande. Det är nödvändigt att 
lägga större tonvikt på mesta möjliga 
utnyttjande och spridning av den kunskap 
som uppstår tack vare den verksamhet 
som stöds fram tills denna kunskap 
exploateras kommersiellt.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett finansieringsorgan får fastställa 
regler som avviker från dem som fastställs 
i denna förordning eller förordning (EU) 
nr XX/2012 [budgetförordningen] om detta 
är tillåtet enligt den grundläggande 
rättsakten eller, med förbehåll för 
kommissionens godkännande, om dess 
speciella operativa behov så kräver.

3. EIT får fastställa regler som avviker från 
dem som fastställs i denna förordning eller 
förordning (EU) nr XX/2012 
[budgetförordningen] om detta är tillåtet 
enligt den grundläggande rättsakten eller, 
med förbehåll för kommissionens 
godkännande, om dess speciella operativa 
behov så kräver.

Or. en

Motivering

Att tillåta vilket finansieringsorgan som helst att fastställa sina egna särskilda regler strider 
mot idén att införa en enda uppsättning regler som en väsentlig pelare för förenkling.
Undantagens begränsningar och omfattning bör fastställas i särskilda artiklar under 
”särskilda bestämmelser”, där det skapas en balans mellan lämplig flexibilitet och nödvändig 
pålitlighet samt samstämmighet i reglerna. Denna fråga är viktig eftersom kommissionen 
kommer att delegera budgetgenomförandeuppgifter till dessa finansieringsorgan.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) anknuten enhet: varje rättslig enhet som 
står under en deltagares direkta eller 
indirekta kontroll eller under samma 
direkta eller indirekta kontroll som 
deltagaren, eller direkt eller indirekt 
kontrollerar en deltagare.

2) anknuten enhet: varje rättslig enhet som 
står under en deltagares direkta eller 
indirekta kontroll eller under samma 
direkta eller indirekta kontroll som 
deltagaren, eller direkt eller indirekt 
kontrollerar en deltagare. Kontrollen kan 
utövas på något av de sätt som anges i 
artikel 7.2.

Or. en
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Motivering

Hänvisningen till ”kontroll” bör vara här i stället för att vara gömd i artikel 2.2. 

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden 
och som ii) uppgetts av de deltagande 
parterna i enlighet med artikel 42.

4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden, 
ii) skapats utanför och tagits med in i 
åtgärden av den deltagare som äger dessa, 
iii) behövs för att genomföra den 
indirekta åtgärden eller för att använda 
resultaten av den indirekta åtgärden och 
som iv) uppgetts av de deltagande parterna 
i enlighet med artikel 42.

Or. en

Motivering

Kriterium ii) har visat sig vara användbar inom det sjunde ramprogrammet. Behovskriteriet 
bör också gälla och måste tydligt anges.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a) ”marknadsnära verksamheter”: 
förvärv, sammanställning, utformning 
och nyttjande av befintliga vetenskapliga, 
tekniska, affärsrelaterad och annan 
relevant kunskap och kompetens i syfte att 
producera planer och arrangemang eller 
design för nya, ändrade eller förbättrade 
produkter, processer eller tjänster, 
inbegripet verksamhet som 
prototyputveckling, experimentell 
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produktion, testning, demonstration, 
pilotarbete och marknadsintroduktion.

Or. en

Motivering

Med tanke på att en annan finansiering ska fastställas här bör denna skillnad baseras på en 
koherent definition som framkallar en erkänd metod att skilja mellan forskarverksamhet och 
”marknadsnära verksamheter”. Den definitionen av ”experimentell utveckling” som finns i 
”Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation” 
(2006/C 323/01) verkar vara den lämpligaste definitionen.

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) spridning: offentliggörande av resultaten 
på alla lämpliga sätt (andra än de som är ett 
resultat av att skydda eller utnyttja 
resultaten), inbegripet offentliggörande i 
medier.

7) spridning: offentliggörande av resultaten 
på alla lämpliga sätt (andra än de som är ett 
resultat av att skydda eller utnyttja 
resultaten), inbegripet offentliggöranden 
som beskriver, analyserar och tolkar 
forskning i medier.

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a) utnyttja/utnyttjande: direkt eller 
indirekt användning av resultat för annan 
ytterligare forskning än den som omfattas 
av den indirekta åtgärden i fråga, eller för 
att utveckla, skapa och marknadsföra en 
produkt eller process eller för att utveckla 
och tillhandahålla en tjänst.

Or. en
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Motivering

En definition av ”utnyttjande” måste läggas till för att förtydliga att alla sorters intern och 
extern användning av resultat omfattas av ”utnyttjande” (inklusive intern forskning, 
tredjepartsforskning osv.).

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b) rättvisa och rimliga villkor: 
finansiella termer som beaktar de 
särskilda omständigheterna i samband 
med en begäran om tillgång, i synnerhet 
det faktiska eller potentiella värdet på 
förgrunds- eller bakgrundsinformationen 
till vilken tillgång begärs och/eller det 
förutsedda utnyttjandets omfattning, 
varaktighet eller andra särdrag.

Or. en

Motivering

Definitionen av ”rättvisa och rimliga villkor” i ramprogrammet Horisont 2020 är viktig 
eftersom denna term används mycket i hela förordningen. Den bör ha större inriktning mot 
mätbara finansiella termer än i det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8) finansieringsorgan: ett organ eller en 
myndighet, andra än kommissionen, till 
vilket kommissionen har överlåtit 
uppgifter som avser budgetgenomförande
enligt artikel 9.2 i förordning (EU) nr 
XX/XX [Horisont 2020].

8) finansieringsorgan: ett organ eller en 
myndighet, andra än kommissionen, enligt 
hänvisningen i artikel [55.1 b] i 
förordning (EU) nr XX/XX
[budgetförordningen], till vilket 
kommissionen har överlåtit uppgifter som 
avser budgetgenomförande.

Or. en
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Motivering

Hänvisningar till hänvisningar bör undvikas i rättssäkerhetssyfte.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) medfinansieringsåtgärd för program: 
en åtgärd som finansieras genom ett bidrag 
och vars huvudsyfte är att komplettera 
enskilda ansökningsomgångar eller 
program finansierade av enheter, andra än 
unionsorgan, som förvaltar program för 
forskning och innovation.

12) medfinansieringsåtgärd för program: 
en åtgärd som finansieras genom ett bidrag 
och vars huvudsyfte är att komplettera 
enskilda ansökningsomgångar eller 
program finansierade av enheter, andra än 
unionsorgan, som förvaltar program för 
forskning och innovation. En åtgärd kan 
innefatta kompletterande åtgärder för 
nätverksarbete och samordning mellan 
program i olika länder.

Or. en

Motivering

Tillägget flyttat hit från artikel 2.5.

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
äganderätt.

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap, 
information, föremål och annat faktiskt 
material, oavsett form eller typ, oavsett om 
de kan skyddas eller ej, som uppkommer i 
åtgärden samt alla tillhörande rättigheter, 
inbegripet immateriell äganderätt.
Publikationer som beskriver, tolkar eller 
analyserar data, kunskap eller 
information som tagits fram som ett direkt 
resultat av finansiering från Horisont 
2020 utgör inte resultat.

Or. en
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Motivering

Faktiska resultat bör läggas till för att undvika rättsosäkerhet. Exempel på immateriella 
rättigheter bör läggas till i illustrerande syfte. Definitionen av resultat bör tydliggöra att 
resultat inte innefattar forskarpublikationer för vilka öppen tillgänglighet ska tillåtas.

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17) arbetsplan: det dokument som liknar 
kommissionens arbetsprogram och som 
antagits av finansieringsorgan som 
anförtrotts en del av genomförandet av 
Horisont 2020 i enlighet med artikel 9.2 i 
förordning (EU) nr XX/XX [Horisont 
2020].

utgår

(Detta ändringsförslag gäller för hela 
texten. Om det antas måste motsvarande 
ändringar göras i hela texten.)

Or. en

Motivering

Av förenklings-, tydlighets- och tillgänglighetsskäl ska ”arbetsplan”, dvs. en årlig arbetsplan 
som utarbetats av ett finansieringsorgan, kallas ”arbetsprogram” och antas av kommissionen 
på samma sätt som EFR:s arbetsprogram i enlighet med artikel 5.3 i Horisont 2020 
(särskilda programmet).

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a) garanterad av en medlemsstat: en 
deltagande rättslig enhets finansiella 
kapacitet garanteras av en medlemsstats 
åtagande.

Or. en
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Motivering

En definition av denna status verkar viktig för att undvika förvirring, som i början av det 
sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den kontroll som avses i punkt 1.2 kan 
utövas på något av de sätt som anges i 
artikel 7

utgår

Or. en

Motivering

Hänvisning flyttad till artikel 2.1 led 2.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För tillämpningen av punkt 1.12 får 
dessa åtgärder också innefatta 
kompletterande åtgärder för 
nätverksarbete och samordning mellan 
program i olika länder.

utgår

Or. en

Motivering

Hänvisning flyttad till artikel 2.1 led 12.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med förbehåll för de villkor som fastställs i 
de tillämpningsavtal, beslut eller kontrakt, 
ska uppgifter, kunskap och information 
som inom ramen för en åtgärd meddelats 
som konfidentiella hållas konfidentiella, 
med vederbörlig hänsyn till bestämmelser 
om skydd av sekretessbelagd information.

Med förbehåll för de villkor som fastställs i 
de tillämpningsavtal, beslut eller kontrakt, 
ska uppgifter, kunskap och information 
som inom ramen för en åtgärd meddelats 
som konfidentiella hållas konfidentiella av 
unionens institutioner och organ samt 
deltagarna inom åtgärden, med 
vederbörlig hänsyn till bestämmelser om 
skydd av sekretessbelagd information.

Or. en

Motivering

Artikel 3 bör tydliggöra för vem informationen ska hållas konfidentiell (av unionens 
institutioner och organ samt deltagarna inom åtgärden).

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska kommissionen på begäran 
göra tillgänglig för unionens institutioner 
och organ, medlemsstater eller associerade 
länder all användbar information den 
förfogar över i fråga om resultat av en 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
under förutsättning att båda följande villkor 
är uppfyllda:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska kommissionen på begäran 
göra tillgänglig för unionens institutioner 
och organ, medlemsstater eller associerade 
länder all användbar information den 
förfogar över i fråga om resultat som 
skapats av en deltagare inom en åtgärd
som har fått unionsfinansiering, under 
förutsättning att båda följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I åtgärder inom verksamheten ”Trygga 
samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” kan kommissionen göra 
tillgänglig för unionens institutioner och 
organ eller medlemsstaternas myndigheter 
all användbar information den förfogar 
över i fråga om resultat av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering.

I åtgärder inom det särskilda målet
”Trygga samhällen – Att skydda Europas 
frihet, säkerhet och medborgare” kan 
kommissionen göra tillgänglig för 
unionens institutioner och organ eller 
medlemsstaternas myndigheter all 
användbar information den förfogar över i 
fråga om resultat av en deltagare som har 
fått unionsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsprogrammet får begränsa 
deltagandet i Horisont 2020 eller delar 
därav av rättsliga enheter etablerade i 
tredjeländer där villkoren för deltagande av 
rättsliga enheter från medlemsstater i 
tredjelandets program för forskning och 
innovation anses inverka negativt på 
unionens intressen.

2. Arbetsprogrammet får begränsa 
deltagandet i Horisont 2020 eller delar 
därav av rättsliga enheter etablerade i 
tredjeländer där villkoren för deltagande av 
rättsliga enheter från medlemsstater, eller 
deras lokala anknutna enheter, i 
tredjelandets program för forskning och 
innovation anses inverka negativt på 
unionens intressen.

Or. en

Motivering

Ömsesidig tillgång till tredjeländers program bör uppmuntras, även för Europeiska 
multinationella företags lokala FoU-laboratorier.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 ska 3. Genom undantag från punkt 1 ska 
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minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag,
medfinansieringsåtgärder för program och 
i motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag och
medfinansieringsåtgärder för program, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar, 
under förutsättning att den rättsliga 
enheten kan konkurrera över gränserna 
och hanterar samhällsproblem på EU-
nivå.

Or. en

Motivering

Villkoren för ansökningar från en enskild deltagare ska tydligt fastställas i förordningen.

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimikravet för samordnings- och 
stödåtgärder samt åtgärder för utbildning 
och rörlighet vara att minst en rättslig enhet 
deltar.

4. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimikravet för samordnings- och 
stödåtgärder samt åtgärder för utbildning 
och rörlighet vara att minst en rättslig enhet 
deltar, under förutsättning att den 
rättsliga enheten kan konkurrera över 
gränserna och hanterar samhällsproblem 
på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En ansökningsomgång ska inte 
preliminärt begränsa antalet åtgärder som 
ska finansieras under den 
ansökningsomgången till endast en 
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åtgärd.

Or. en

Motivering

För att behålla en viss konkurrenskraft i ansökningsprocessen bör den vanliga begränsningen 
att endast ett projekt förväntas finansieras för varje ämne tas bort. Annars skulle denna 
begränsning kunna äventyra kriteriet ”spetskompetens”, beroende på hur detaljerad och 
specifik ansökningsinbjudan är.

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om så är lämpligt ska förslag innehålla 
ett utkast till plan för utnyttjande och 
spridning av resultat.

1. Förslag ska innehålla ett utkast till plan 
för utnyttjande och spridning av resultat, 
om inbjudan att lämna förslag 
uttryckligen kräver det.

Or. en

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förslag om forskning på mänskliga 
embryonala stamceller ska, i 
förekommande fall, innehålla detaljerade 
uppgifter om de åtgärder för 
tillståndsgivning och kontroll som ska 
vidtas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och om de etiska 
godkännanden som ska ges. För utvinning 
av mänskliga embryonala stamceller ska 
strikt tillståndsgivning och kontroll, i 
enlighet med regelverket i de berörda 
medlemsstaterna, tillämpas för 
institutioner, organisationer och forskare.

2. Förslag om forskning på mänskliga 
embryonala stamceller ska innehålla 
detaljerade uppgifter om de åtgärder för 
tillståndsgivning och kontroll som ska 
vidtas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och om de etiska 
godkännanden som ska ges. För utvinning 
av mänskliga embryonala stamceller ska 
strikt tillståndsgivning och kontroll, i 
enlighet med regelverket i de berörda 
medlemsstaterna, tillämpas för 
institutioner, organisationer och forskare.

Or. en
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Motivering

Motsägelsefull formulering. Alla förslag om forskning på mänskliga embryonala stamceller 
ska innehålla detaljerade uppgifter om tillståndsgivning och kontroll.

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett förslag som strider mot etiska 
principer eller tillämplig lagstiftning, eller 
som inte uppfyller de krav som fastställs i 
beslut nr XX/XX/EU [särskilda 
programmet], arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen eller i inbjudan att lämna 
förslag får när som helst uteslutas ur 
förfarandena för bedömning, urval och 
beviljande.

3. Ett förslag som strider mot etiska 
principer eller tillämplig lagstiftning, eller 
som inte uppfyller de krav som fastställs i 
beslut nr XX/XX/EU [särskilda 
programmet], arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen eller i inbjudan att lämna 
förslag ska uteslutas ur förfarandena för 
bedömning, urval och beviljande.

Or. en

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska utarbeta en 
handbok för urvalsprocessen som 
förklarar ansökan om 
beviljandekriterierna och beskriver 
konsekvenser för specifik viktning och 
trösklar för urvalsprocessen. Handboken 
ska offentliggöras samtidigt som det första 
arbetsprogrammet.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör bistå med all hjälp som krävs för att göra Horisont 2020 mer tillgängligt 
och öka antalet framgångsrika förslag. En tydlig handbok för urvalsprocessen skulle 
uppskattas mycket av de berörda parterna och skulle göra det enklare för nytillkomna och 
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oerfarna sökande.

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska förhandsgranska 
den finansiella kapaciteten hos samordnare 
endast när den begärda finansieringen från 
unionen för åtgärden är minst 
500 000 euro, såvida det inte, på grundval 
av tillgänglig information, finns skäl att 
ifrågasätta samordnarens eller övriga 
deltagares finansiella kapacitet.

5. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska förhandsgranska 
den finansiella kapaciteten hos samordnare 
endast när den begärda finansieringen från 
unionen för åtgärden är minst 
500 000 euro, såvida det inte, på grundval 
av tillgänglig information, finns skäl att 
ifrågasätta samordnarens eller övriga 
deltagares finansiella kapacitet.
Kommissionen ska tillhandahålla ett 
enkelt och användarvänligt e-verktyg till 
sökande för kontrollen av deras 
finansiella kapacitet.

Or. en

Motivering

Förtydligande krävs för kontrollmetoden.

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska ange ett 
förfarande för omprövning av 
bedömningen för sökande som anser att 
bedömningen av deras förslag inte har 
gjorts i enlighet med de förfaranden som 
anges i dessa regler, tillhörande 
arbetsprogram eller arbetsplan och
inbjudan att lämna förslag.

1. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska ange ett 
förfarande för omprövning av 
bedömningen för sökande som anser att 
bedömningen av deras förslag inte har 
gjorts i enlighet med de förfaranden som 
anges i dessa regler, tillhörande 
arbetsprogram eller arbetsplan, inbjudan att 
lämna förslag och kommissionens 
handbok för urvalsprocessen.

Or. en
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(Se formuleringen i artikel 14.3 a).

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska i nära samarbete 
med medlemsstaterna utarbeta en mall för 
bidragsavtal i enlighet med denna 
förordning och med beaktande av 
särdragen hos det berörda 
finansieringssystemet. Om det visar sig 
vara nödvändigt att göra en betydande 
ändring av mallen för bidragsavtal, ska 
kommissionen i nära samarbete med 
medlemsstaterna revidera mallen på 
lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

I samband med det sjunde ramprogrammet blev kommissionen tvungen att utarbeta en mall 
för bidragsavtal (artikel 19.8 i ramprogrammet Horisont 2020). Detta bör även fastställas för 
Horisont 2020 för att begränsa antalet undantag från den enda uppsättningen regler, som 
annars är upp till enskilda generaldirektorat och finansieringsorgan att besluta om.

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsavtalet ska fastställa deltagarnas, 
kommissionens eller de berörda 
finansieringsorganens rättigheter och 
skyldigheter. Det ska också fastställa 
rättigheterna och skyldigheterna för 
rättsliga enheter som blir deltagare under 
åtgärdens genomförande.

2. Bidragsavtalet ska fastställa deltagarnas, 
kommissionens eller de berörda 
finansieringsorganens rättigheter och 
skyldigheter. Det ska också fastställa 
rättigheterna och skyldigheterna för 
rättsliga enheter som blir deltagare under 
åtgärdens genomförande. Det ska 
överensstämma med denna förordning.

Or. en



PE489.632v01-00 28/77 PR\903026SV.doc

SV

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att bidragsavtalet fullt ut beaktar denna 
förordning och att inga nya tolkningar införs i bidragsavtalet.

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidragsavtalet får fastställa deltagarnas 
rättigheter och skyldigheter i fråga om 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, 
utöver dem som anges i denna förordning.

3. Bidragsavtalet får fastställa deltagarnas 
rättigheter och skyldigheter i fråga om 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, 
utöver dem som anges i denna förordning.
Kommissionen ska se till att ytterligare 
rättigheter och skyldigheter tillämpas i 
alla åtgärder som finansieras av 
Horisont 2020 på ett samstämmigt och 
konsekvent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om så är lämpligt får kommissionen, i 
enlighet med artikel X i förordning (EU) 
nr XX/2012 [budgetförordningen], eller det 
berörda finansieringsorganet anta 
bidragsbeslut i stället för att ingå 
bidragsavtal. Bestämmelserna i den här 
förordning avseende bidragsavtal ska gälla 
i tillämpliga delar.

Om så är lämpligt och nödvändigt för ett 
enhetligt förfaringssätt avseende den 
åtgärd som finansieras, får kommissionen, 
i enlighet med artikel X i förordning (EU) 
nr XX/XX [budgetförordningen], eller det 
berörda finansieringsorganet anta 
bidragsbeslut i stället för att ingå 
bidragsavtal. Bestämmelserna i den här 
förordningen avseende bidragsavtal ska 
gälla i tillämpliga delar.

Or. en

Motivering

Villkoren för bidragsbeslut ska fastställas på ett mer noggrant sätt.
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Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Tid för beviljande

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska se till att tiden 
mellan tidsfristen för förslag, som 
fastställs vid varje enskild 
ansökningsomgång, och undertecknandet 
av bidragsavtalet eller bidragsbeslutet om 
tillämpligt, begränsas till högst sex 
månader. Denna period får förlängas med 
en månad, dock endast i undantagsfall.

Or. en

(Med hänvisning till formuleringen i punkterna 38 och 39 i Carvalho-rapporten).

Motivering

Detta är den mest avgörande faktorn för att förbättra näringslivets deltagande i 
Horisont 2020 i jämförelse med det sjunde ramprogrammet. Tiden för beviljande i samband 
med det sjunde ramprogrammet har varit i genomsnitt 350 dagar. Kommissionens 
generaldirektorat för informationssamhället och medier har uppnått ett genomsnittligt 
resultat på 270 dagar. Kommissionens mål att minska genomsnittstiden för beviljande med 
100 dagar är inte tillfredsställande med tanke på att GD INFSO nästan klarar detta redan i 
dag och inga konkreta förslag har gjorts i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får upprätta ett 
säkert elektroniskt system för utbyte med 
deltagarna. Ett dokument som lämnats in 
via detta system, inbegripet bidragsavtal, 
ska anses utgöra originalet av dokumentet 

Kommissionen ska upprätta ett säkert 
elektroniskt system för utbyte med 
deltagarna. Ett dokument som lämnats in 
via detta system, inbegripet bidragsavtal, 
ska anses utgöra originalet av dokumentet 
om användaridentitet och lösenord för 
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om användaridentitet och lösenord för 
deltagarens företrädare har använts. Denna 
identifikation ska utgöra undertecknande 
av dokumentet i fråga.

deltagarens företrädare har använts. Denna 
identifikation ska utgöra undertecknande 
av dokumentet i fråga.

Or. en

Motivering

I förenklingssyfte bör det idealiskt sett endast finnas ett elektroniskt system och en 
deltagarportal.

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Deltagarna ska inte göra några 
åtaganden som är oförenliga med 
bidragsavtalet. Om en deltagare underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det 
tekniska genomförandet av åtgärden, ska 
övriga deltagare uppfylla skyldigheterna 
utan ytterligare unionsfinansiering, såvida 
inte kommissionen eller 
finansieringsorganet uttryckligen befriar 
dem från skyldigheten. Varje deltagares 
finansiella ansvar ska vara begränsat till 
dess egna skulder, om inte annat följer av 
de bestämmelser som rör fonden.
Deltagarna ska se till att kommissionen 
eller finansieringsorganet informeras om 
alla händelser som kan påverka åtgärdens 
genomförande eller unionens intresse.

2. Deltagarna ska inte göra några 
åtaganden som är oförenliga med 
bidragsavtalet. Om en deltagare underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det 
tekniska genomförandet av åtgärden, ska 
övriga deltagare uppfylla skyldigheterna 
utan ytterligare unionsfinansiering, såvida 
inte kommissionen eller 
finansieringsorganet uttryckligen befriar 
dem från skyldigheten. Den finansiering 
som ges till, eller är reserverad för, en 
försumlig part ska göras tillgänglig för 
övriga deltagare för att täcka deras 
kostnader för att utföra det arbete som 
ursprungligen tilldelats den försumliga 
parten. Finansieringen ska överlåtas till 
samordnaren när den försumliga partens 
åtgärd är planerad att inledas. Varje 
deltagares finansiella ansvar ska vara 
begränsat till dess egna skulder, om inte 
annat följer av de bestämmelser som rör 
fonden. Deltagarna ska se till att 
kommissionen eller finansieringsorganet 
informeras om alla händelser som kan 
påverka åtgärdens genomförande eller 
unionens intresse i rätt tid.

Or. en
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Motivering

Om en deltagare inte uppfyller sina skyldigheter ska genomförandet av åtgärden i sin helhet 
fortsätta, om möjligt, och den finansiering som tilldelats eller reserverats för den försumliga 
parten ska göras tillgängligt för de övriga deltagarna så att deras kostnader täcks.

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medlemmar av ett konsortium som 
vill delta i en åtgärd ska utse en av 
medlemmarna till samordnare vilken ska 
anges i bidragsavtalet.

1. De medlemmar av ett konsortium som 
vill delta i en åtgärd ska utse en av 
medlemmarna till samordnare vilken ska 
anges i bidragsavtalet. Samordnaren ska 
vara huvudkontaktpunkt mellan 
medlemmarna i konsortiet, företräda 
konsortiet vid förbindelser med 
kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet och övervaka att 
medlemmarna i konsortiet uppfyller sina 
skyldigheter enligt bidragsavtalet.

Or. en

Motivering

Samordnarens roll och uppgifter ska beskrivas mer noggrant.

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De medlemmar av ett konsortium som 
deltar i en åtgärd ska ingå ett internt avtal 
(konsortieavtalet), utom i väl motiverade 
fall som anges i arbetsprogrammet, 
arbetsplanen eller i inbjudan att lämna 
förslag.

2. De medlemmar av ett konsortium som 
deltar i en åtgärd ska ingå ett internt avtal 
som fastställer medlemmarnas rättigheter 
och skyldigheter (konsortieavtalet).

Or. en
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Motivering

Huvudsyftet med konsortieavtalet (rättigheter och skyldigheter för medlemmarna i konsortiet) 
bör anges i texten. Erfarenheter från tidigare ramprogram har visat att ett preliminärt 
konsortieavtal underlättar genomförandet av ett projekt och det bör därför betraktas som ett 
standardförfarande.

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Konsortieavtalet får bland annat 
fastställa
(a) konsortiets interna organisation,
(b) distributionen av unionens 
finansiering,
(c) regler om spridning, utnyttjande och 
nyttjanderätt som kompletterar reglerna i 
kapitel I avdelning III och reglerna i 
bidragsavtalet,
(d) lösning av interna tvister, inklusive 
fall av missbruk av dominerande 
ställning,
(e) överenskommelser mellan parterna om 
skadeståndsansvar, skadeersättning och 
konfidentialitet.
Medlemmarna i konsortiet får göra alla 
överenskommelser i konsortiet som de 
bedömer lämpliga under förutsättning att 
dessa överenskommelser inte strider mot 
bidragsavtalet eller denna förordning.

Or. en

Motivering

På grund av den aktuella erfarenheten av konsortieavtal verkar det lämpligt att specificera 
minimiinnehållet i ett konsortieavtal.

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Konsortiet får föreslå att en deltagare 
läggs till eller tas bort i enlighet med 
bestämmelserna i bidragsavtalet, under 
förutsättning att detta är i 
överensstämmelse med villkoren för 
deltagande, inte negativt påverkar 
åtgärdens genomförande och inte strider 
mot principen om likabehandling.

3. Konsortiet får föreslå att en deltagare 
läggs till eller tas bort eller byta 
samordnare i enlighet med 
bestämmelserna i bidragsavtalet, under 
förutsättning att detta är i 
överensstämmelse med reglerna för 
deltagande, inte negativt påverkar 
åtgärdens genomförande och inte strider 
mot principen om likabehandling.

Or. en

Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidrag får vara utformade på något av de 
sätt som anges i artikel [116] i förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen].

Bidrag får vara utformade på något av de 
sätt som anges i artikel [116] i förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen], 
med beaktande av målen i åtgärden.

Or. en

Motivering

Dessa regler ska framhäva målen i åtgärden som det främsta kriteriet när 
finansieringsformen väljs.

Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. Ersättning för stödberättigande 
kostnader ska baseras på följande fasta 
nivåer enligt verksamhetstyp och 
deltagartyp beroende på vilken 
kostnadsberäkningsmetod som valts av 
deltagaren:
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Or. en

(Infoga ny tabell efter detta ändringsförslag. Se ändringsförslag 54).

Motivering

Som en följd av återinförandet av alternativet om ersättning på grundval av fullständiga 
kostnader bedöms anpassningen av de föreslagna ersättningsnivåerna som avgörande för att 
kunna uppfylla principen om medfinansiering och förhindra en avsevärd höjning av unionens 
kostnader per projekt. I stället för en enda ersättningsnivå ska en begränsad uppsättning 
ersättningsnivåer användas, med vederbörligt beaktande av kostnadsberäkningsmetoden och 
deltagartyp och baserat på villkoren i denna tabell.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – tabell (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typ av 
verksamhet

Metod för 
kostnadsberäkni

ng

Typ av deltagare

universitet/ideell
a 

organisationer/ö
vriga

SMF Näringsliv

Forskning &

direkta 
kostnader + 

schablonbelopp
100 % + 20 % 100 % + 20 % 70 % + 20 %

utveckling fullständiga 
kostnader 70 % 70 % 50 %

”Nära 
marknaden”

direkta 
kostnader + 

schablonbelopp
100 % + 20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %

fullständiga 
kostnader 70 % 50 % 35 %

Or. en
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(Se ändringsförslag 53).

Motivering

Som en följd av återinförandet av alternativet om ersättning på grundval av fullständiga 
kostnader bedöms anpassningen av de föreslagna ersättningsnivåerna som avgörande för att 
kunna uppfylla principen om medfinansiering och förhindra en avsevärd höjning av unionens 
kostnader per projekt. I stället för en enda ersättningsnivå ska en begränsad uppsättning 
ersättningsnivåer användas, med vederbörligt beaktande av kostnadsberäkningsmetoden och 
deltagartyp och baserat på villkoren i denna tabell.

Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Horisont 2020-bidraget får högst uppgå 
till 100 % av de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Horisont 2020-bidraget ska vara 
begränsat till högst 70 % av de totala 
stödberättigande kostnaderna för följande 
åtgärder:

utgår

(a) Åtgärder som huvudsakligen består av 
verksamhet som prototyputveckling, 
testning, demonstration, experimentell 
utveckling, pilotarbete, 
marknadsintroduktion.
(b) Medfinansieringsåtgärder för 
program.
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Or. en

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När det gäller kostnaderna för 
förvaltnings- och samordningsverksamhet 
ska den samordnande deltagaren få ett 
ytterligare schablonbelopp på 7 % av de 
stödberättigade direkta kostnaderna för 
att täcka kostnaderna för förvaltning och 
samordning.

Or. en

Motivering

Förvaltnings- och samordningsverksamhet (som normalt sett inte överstiger 7 % av de totala 
projektkostnaderna) bör ersättas helt, som det gjorde i samband med det sjunde 
ramprogrammet, för att undvika att dessa verksamheter blir oattraktiva för deltagare. En 
klumpsumma är det mest fördelaktiga alternativet här eftersom det inte innebär en ytterligare 
administrativ börda, vilket exempelvis ett särskilt tidredovisningssystem gör.

Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. När det gäller 
medfinansieringsåtgärder för program 
ska den tillämpliga nivån fastställas i 
arbetsprogrammet.
Enligt denna förordning och i enlighet 
med artikel [119] i förordning (EU) nr 
XX/XX [budgetförordningen] får 
medfinansiering ske i form av kumulativ 
finansiering från separata budgetposter i 
motiverade fall som anges i 
arbetsprogrammet, utan att det påverkar 
kravet på undvikande av 
dubbelfinansiering av samma 
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kostnadspost.

Or. en

Motivering

På grund av den stora variationen i olika medfinansieringsåtgärder för program skulle en 
bestämning av den tillämpliga ersättningsnivån i arbetsprogrammet vara det mest 
fördelaktiga alternativet. Det andra stycket möjliggör kumulativ finansiering, särskilt för 
”marknadsnära verksamheter”, t.ex. genom strukturfonderna.

Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. När det gäller den 
godkännandeprocess som används för att 
bekräfta deltagartyp ska registreringarna 
i det enhetliga registreringssystemet 
användas så långt det är möjligt. För 
enheter som har godkänts i tidigare 
ramprogram ska ingen ny 
godkännandeprocess krävas, såvida inte 
enhetens rättsliga status har ändrats eller, 
om det gäller små och medelstora företag, 
om ett företag inte längre kan beskrivas 
som litet eller medelstort.

Or. en

Motivering

För att snabba på godkännandeprocessen (för att fastställa deltagartyp) ska tillgängliga 
registreringar användas så långt det är möjligt för att på så sätt även undvika dubbla 
godkännanden.

Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Mervärdesskatt (”moms”) som betalas 
av och inte kan återbetalas till 
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stödmottagaren enligt tillämplig nationell 
lagstiftning ska anses vara en 
stödberättigad kostnad.

Or. en

Motivering

Införandet av moms i stödberättigande kostnader utgör en del av parlamentets betänkande 
om budgetförordningen (artikel 117 a (3c)) och detta är just nu föremål för 
trepartsförhandlingar. Detta införs för att se till att moms kommer att betraktas som en 
stödberättigad kostnad inom Horisont 2020. Det kan bli fallet om den reviderade 
budgetförordningen fastställer det.

Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alternativt kan en stödmottagare välja 
att fastställa sina indirekta 
stödberättigande kostnader baserat på
indirekta kostnader som faktiskt uppstår i 
direkt samband med de direkta 
stödberättigande kostnader som hör 
samman med projektet, enligt 
stödmottagarens gängse rutiner för 
kostnadsredovisning. I detta fall ska de 
ersättningsnivåer för beräkning av 
fullständiga kostnader som avses i artikel 
22.3 gälla.

Or. en

Motivering

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).
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Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stödmottagaren ska kunna använda 
samma redovisningsmetod för indirekta 
kostnader konsekvent för alla åtgärder 
inom Horisont 2020 som stödmottagaren 
deltar i.

Or. en

Motivering

Förenklingsåtgärd.

Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De årliga produktiva timmarna ska 
fastställas i enlighet med stödmottagarens 
gängse rutiner för kostnadsredovisning.

Or. en

Motivering

Förenklingsåtgärd som syftar till att undvika administrativ börda och/eller att reglerna tolkas 
på olika sätt så att fel uppstår.

Ändringsförslag 64
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på grundval 
av budgeterade eller uppskattade delar 

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på grundval 
av budgeterade eller uppskattade delar 
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enligt de villkor som fastställs av 
kommissionen.

enligt stödmottagarens gängse 
redovisningsrutiner.

Or. en

Motivering

Förenklingsåtgärd som syftar till att undvika administrativ börda och/eller att reglerna tolkas 
på olika sätt så att fel uppstår.

Ändringsförslag 65
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De är beräknade med beaktande av 
bestämmelserna om produktiva timmar i 
artikel 25.

utgår

Or. en

Motivering

Utgår i enlighet med ändringsförslaget i artikel 25.

Ändringsförslag 66
Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intyget om redovisningen ska omfatta det 
totala bidragsbelopp som en deltagare 
begär i form av ersättning för faktiska 
kostnader och på grundval av 
enhetskostnader enligt artikel 27.2. Intyget 
ska lämnas in endast om beloppet är lika 
med eller större än EUR 325 000 vid tiden 
för begäran om slutbetalning av bidraget.

Intyget om redovisningen ska omfatta det 
totala bidragsbelopp som en deltagare 
begär i form av ersättning för faktiska 
kostnader och på grundval av 
enhetskostnader enligt artikel 27.2. Intyget 
ska lämnas in endast om beloppet från 
unionens bidrag, exklusive bidrag som 
betalats i form av schablonbelopp, 
klumpsummor eller enhetskostnader, är 
lika med eller större än 325 000 euro vid 
tiden för begäran om slutbetalning av
bidraget.

Or. en
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Motivering

Det bör tydliggöras att schablonbelopp, klumpsummor och enhetskostnader inte ska vara 
föremål för revisioner, vilket förklarats av kommissionen. Uteslutandet av dessa belopp är 
också huvudskälet till att sänka det nuvarande tröskelvärdet för ett intyg om redovisning 
(375 000 euro) till 325 000 euro.

Ändringsförslag 67
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader kan lämna ett intyg om 
metoden till kommissionen. Metoden ska 
uppfylla villkoren i artikel 27.2 och 
uppfylla kraven i bidragsavtalet.

1. Deltagare som beräknar och debiterar 
direkta personalkostnader på grundval av 
enhetskostnader eller på grundval av 
indirekta stödberättigande faktiska 
kostnader, ska lämna ett intyg om metoden 
till kommissionen. Metoden ska uppfylla 
villkoren i artikel 27.2.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag främjar godkännande av deltagare som redan har en godkänd, 
transparent och revisionsbar metod på plats. Under förutsättning att nationella godkända 
metoder skulle godkännas och kostnaderna skulle ersättas skulle det inte skada att göra detta 
till en skyldighet, utan bara säkerställa att deltagarna är på den säkra sidan när det gäller 
deras metod.

Ändringsförslag 68
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det återkrav som avses i artikel 32.3 
ska inte gälla för rättsliga enheter vars 
deltagande i en indirekt åtgärd garanteras 
av en medlemsstat eller ett associerat 
land.

Or. en
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Motivering

Det måste finnas ett undantag för institutioner som garanteras av en medlemsstat, som det 
finns i det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 69
Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Priser

Unionsfinansiering kan utformas som 
priser enligt definitionen i avdelning VII i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen].

Or. en

Motivering

Artikeln flyttas till en separat avdelning.

Ändringsförslag 70
Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Upphandling, förkommersiell 

upphandling och offentlig upphandling 
av innovativa lösningar

1. Varje upphandling som utförs av 
kommissionen för egen räkning eller 
tillsammans med medlemsstater ska 
omfattas av reglerna för offentlig 
upphandling som fastställs i förordning
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen] 
och förordning (EU) nr XX/XX [den 
delegerade förordningen].
2. Unionsfinansiering kan utformas som 
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förkommersiell upphandling eller 
upphandling av innovativa lösningar som 
utförs av kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet för egen räkning 
eller tillsammans med upphandlande 
myndigheter från medlemsstaterna och 
associerade länder.
Upphandlingsförfarandena
ska följa principerna om öppenhet, icke-
diskriminering, likabehandling, sund 
ekonomisk förvaltning, proportionalitet 
och konkurrensregler, och i tillämpliga 
fall med direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG 
och 2009/81/EG eller, om kommissionen 
agerar för egen räkning, med förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen],
(b) får föreskriva särskilda villkor, 
exempelvis att den upphandlade 
verksamheten för förkommersiell 
upphandling endast får utföras inom 
medlemsstaternas territorium eller i 
länder som är associerade till Horisont 
2020, om detta är motiverat av målen för 
åtgärden,
(c) får tillåta att flera kontrakt beviljas 
genom samma förfarande (flera 
leverantörer),
(d) ska föreskriva tilldelning av kontrakt 
till den eller de anbudsgivare som har det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Or. en

Motivering

Artikeln flyttas till en separat avdelning.

Ändringsförslag 71
Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
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Finansieringsinstrument
1. Finansieringsinstrument kan ta någon 
av de former som avses i och ska 
genomföras i enlighet med [avdelning 
VIII] i förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] och får kombineras 
med bidrag som finansieras genom 
unionens budget, inklusive genom 
Horisont 2020.
2. I enlighet med artikel [18.2] i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] ska intäkter och 
återbetalningar som genereras av ett 
finansieringsinstrument inrättat enligt 
förordning (EU) nr XX/XX [Horisont 
2020] anvisas till det 
finansieringsinstrumentet.
3. Intäkter och återbetalningar som 
genereras av den finansieringsfacilitet 
med riskdelning som inrättats enligt 
beslut nr 1982/2006/EG och den första 
delen av det instrument för innovativa 
små och medelstora företag med hög 
tillväxt (GIF1) som inrättats enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1639/2006/EG ska anvisas till det 
efterföljande finansieringsinstrumenten 
enligt förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020].

Or. en

Motivering

Artikeln flyttas till en separat avdelning.

Ändringsförslag 72
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Vid 
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oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

utnämning av oberoende experter ska 
kommissionen sträva efter att uppnå en 
balanserad sammansättning inom 
expertgruppen i fråga om olika 
färdigheter, erfarenhet och kunskaper, 
beroende på åtgärdens ämnesområde. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

Or. en

Motivering

Medan den första meningen syftar på kriterierna för valet av en enskild expert, understryker 
andra meningen vikten av en balanserad sammansättning inom expertgrupperna.

Ändringsförslag 73
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen och 
villkoren för utövande av samäganderätten 
i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om dessa resultat 
inte direkt är hänförliga till respektive 
andel av deltagarnas arbete ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen och 
villkoren för utövande av samäganderätten 
i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

Or. en

Motivering

Samägande existerar även i fall där respektive andel av arbetet kan fastställas. Det är 
snarare en fråga om huruvida det är möjligt att särskilja de gemensamt framtagna resultaten 
för skyddssyften (patentansökningar etc.). I fall där resultatet inte kan särskiljas måste det bli 
fråga om samägande, antingen enligt fastställda andelar eller enligt någon annan princip 
(t.ex. jämlik fördelning)..

Ändringsförslag 74
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att bevilja icke-exklusiva 
licenser till tredje parter för att utnyttja
samägda resultat, utan någon rätt att 
bevilja underlicenser, på följande villkor:

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att använda sina
samägda resultat utan avgift, utan krav på 
de övriga samägarnas godkännande.

Or. en

Motivering

Det bör även finnas en förklaring om egen användning av resultaten (utan beviljande av 
licenser).

Ändringsförslag 75
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Övriga samägare skall underrättas i 
förväg.

utgår

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 77.

Ändringsförslag 76
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Övriga samägare skall kompenseras 
på ett rättvist och rimligt sätt.

utgår

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 77.
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Ändringsförslag 77
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att bevilja icke-
exklusiva licenser till tredje parter för att 
utnyttja samägda resultat, utan någon rätt 
att bevilja underlicenser, på följande 
villkor:
(a) Övriga samägare skall underrättas i 
förväg.
(b) Övriga samägare skall kompenseras 
på ett rättvist och rimligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 78
Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Där resultaten kan ha kommersiell eller 
industriell tillämpning, ska den deltagare 
som äger dessa resultat undersöka 
möjligheten för skydd och, om det är 
möjligt och motiverat med tanke på 
omständigheterna, på lämpligt sätt skydda 
dem under en tillräcklig tidsperiod och 
med en lämplig geografisk täckning, med 
vederbörlig hänsyn till sina berättigade 
intressen och de berättigade intressena, 
framför allt kommersiella intressen, hos 
övriga deltagare i åtgärden.

1. Där resultaten kan ha kommersiell 
tillämpning, ska den deltagare som äger 
dessa resultat undersöka möjligheten för 
skydd och, om det är möjligt och motiverat 
med tanke på omständigheterna, på 
lämpligt sätt skydda dem under en 
tillräcklig tidsperiod och med en lämplig
geografisk täckning, med vederbörlig 
hänsyn till sina berättigade intressen och de 
berättigade intressena, framför allt 
kommersiella intressen, hos övriga 
deltagare i åtgärden.

Or. en
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Motivering

Eftersom skillnaden mellan begreppen kommersiell tillämpning och industriell tillämpning 
förblir oklar, har det senare strukits av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 79
Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, av 
andra skäl än omöjlighet enligt unionens 
eller nationell lagstiftning eller brist på 
potential för kommersiellt utnyttjande, och 
såvida inte deltagaren har för avsikt att 
överföra dem till en annan rättslig enhet 
som är etablerad i en medlemsstat eller ett 
associerat land i syfte att skydda dem, ska 
den informera kommissionen eller det 
berörda finansieringsorganet innan någon 
spridning avseende dessa resultat äger rum. 
Kommissionen på unionens vägnar, eller 
finansieringsorganet, får överta 
äganderätten till dessa resultat och vidta de 
åtgärder som krävs för att de ska få ett 
adekvat skydd.

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, av 
andra skäl än omöjlighet enligt unionens 
eller nationell lagstiftning eller brist på 
potential för kommersiellt utnyttjande, och 
såvida inte deltagaren har för avsikt att 
överföra dem till en annan rättslig enhet 
som är etablerad i en medlemsstat eller ett 
associerat land i syfte att skydda dem, ska 
den informera kommissionen eller det 
berörda finansieringsorganet innan någon 
spridning avseende dessa resultat äger rum. 
Kommissionen på unionens vägnar, eller 
finansieringsorganet, får, med den ägande 
deltagarens godkännande, överta 
äganderätten till dessa resultat och vidta de 
åtgärder som krävs för att de ska få ett 
adekvat skydd.

Or. en

Ändringsförslag 80
Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagaren får vägra att ge tillstånd endast 
om den kan visa att dess berättigade 
intressen skulle åsamkas betydande skada. 
Ingen spridning avseende dessa resultat får 
ske förrän kommissionen eller 
finansieringsorganet har fattat ett beslut 

Deltagaren får vägra att ge tillstånd endast 
om den kan visa att dess berättigade 
intressen skulle åsamkas betydande skada. 
Ingen spridning avseende dessa resultat får 
ske förrän kommissionen eller 
finansieringsorganet har fattat ett beslut 
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eller har beslutat sig för att överta 
äganderätten och har vidtagit de åtgärder 
som krävs för att säkerställa skydd.
Bidragsavtalet ska fastställa tidsfrister för 
detta.

eller har beslutat sig för att överta 
äganderätten och har vidtagit de åtgärder 
som krävs för att säkerställa skydd. Detta 
beslut ska fattas inom 45 dagar.

Or. en

Motivering

Införandet av tidsfrister är ett bra tillvägagångssätt men det bör specificeras ytterligare. 
Ramprogrammet bör åtminstone ange det maximala tidsfristen, helst de 45 dagar som 
förutses i sjätte ramprogrammet.

Ändringsförslag 81
Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering har för avsikt att avstå 
från skydd av resultat, eller att inte söka 
förlängning av sådant skydd av andra skäl 
än brist på potential för kommersiellt 
utnyttjande, ska den underrätta 
kommissionen eller finansieringsorganet 
som får upprätthålla eller förlänga skyddet 
genom att överta äganderätten. Deltagaren 
får vägra att ge tillstånd endast om den kan 
visa att dess berättigade intressen skulle 
åsamkas betydande skada. Bidragsavtalet 
ska fastställa tidsfrister för detta.

3. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering har för avsikt att avstå 
från skydd av resultat, eller att inte söka 
förlängning av sådant skydd av andra skäl 
än brist på potential för kommersiellt 
utnyttjande, ska den underrätta 
kommissionen eller finansieringsorganet
som, med den ägande deltagarens 
godkännande, får upprätthålla eller 
förlänga skyddet genom att överta 
äganderätten. Deltagaren får vägra att ge 
tillstånd endast om den kan visa att dess 
berättigade intressen skulle åsamkas 
betydande skada. Bidragsavtalet ska 
fastställa tidsfrister för detta.

Or. en

Ändringsförslag 82
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare skyldigheter avseende Ytterligare skyldigheter avseende 



PE489.632v01-00 50/77 PR\903026SV.doc

SV

utnyttjande får fastställas i bidragsavtalet. 
Sådana ytterligare skyldigheter ska anges i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

utnyttjande får fastställas i bidragsavtalet. 
Mallen för bidragsavtalet ska innehålla 
en lista på möjliga ytterligare skyldigheter 
avseende utnyttjande.

Or. en

Motivering

Det bör definieras exakt vad som avses med ”ytterligare skyldigheter avseende utnyttjande”. 
Detta är potentiellt kritiskt och definitionen kan inte göras i arbetsprogrammen och 
bidragsavtalen. Ett förtydligande i ett tidigt skede som i mallen för bidragsavtal, om möjligt 
redan i ramprogrammet, är därmed en absolut nödvändighet.

Ändringsförslag 83
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare skyldigheter avseende spridning 
får fastställas i bidragsavtalet.

Ytterligare skyldigheter avseende spridning 
får fastställas i bidragsavtalet. Mallen för 
bidragsavtalet ska innehålla en lista på 
möjliga ytterligare skyldigheter avseende 
spridning.

Or. en

Motivering

Det bör definieras exakt vad som avses med ”ytterligare skyldigheter avseende spridning”. 
Detta är potentiellt kritiskt och definitionen kan inte göras i arbetsprogrammen och 
bidragsavtalen. Ett förtydligande i ett tidigt skede som i mallen för bidragsavtal, om möjligt 
redan i ramprogrammet, är därmed en absolut nödvändighet.

Ändringsförslag 84
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av 
spridning av övriga resultat, inklusive 

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer som beskriver, 
tolkar eller analyserar data, kunskap eller 
information som erhållits som ett direkt 
resultat av finansiering som ges via 
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forskningsdata, får bidragsavtalet 
fastställa villkor för hur fri tillgång till 
sådana resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Horisont 2020, ska fri tillgång lämnas.

Or. en

Motivering

Som en allmän regel ska fri tillgång lämnas till forskningspublikationer som beskriver, tolkar 
eller analyserar data, kunskap eller information som erhållits som ett direkt resultat av 
finansiering som ges via Horisont 2020. Fri tillgång ska dock begränsas till publikationer. Se 
ändringsförslag 85 om tillgång och fri tillgång till resultat.

Ändringsförslag 85
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning av resultat 
får bidragsavtalet fastställa villkor för hur 
fri tillgång till resultat ska lämnas, 
särskilt inom EFR:s åtgärder för 
spetsforskning eller andra lämpliga 
områden.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 84. Tidigare artikel 40.2 3.

Ändringsförslag 86
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övriga deltagare ska underrättas i förväg 
om spridning. Efter en sådan underrättelse 
får en deltagare göra invändningar om den 
kan visa att dess berättigade intressen med 
avseende på resultaten eller 
bakgrundsinformationen skulle lida 

Övriga deltagare ska underrättas i förväg 
om spridning, om resultaten inte 
uteslutande ägs av endast den deltagare 
som sprider dem. Efter en sådan 
underrättelse får en deltagare göra 
invändningar om den kan visa att dess 
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betydande skada genom den avsedda 
spridningen. I sådana fall får ingen 
spridning ske utan att lämpliga åtgärder 
vidtas för att skydda dessa berättigade 
intressen. Bidragsavtalet får fastställa 
tidsfrister för detta.

berättigade intressen med avseende på 
resultaten eller bakgrundsinformationen 
skulle lida betydande skada genom den 
avsedda spridningen. I sådana fall får ingen 
spridning ske utan att lämpliga åtgärder 
vidtas för att skydda dessa berättigade 
intressen. Bidragsavtalet får fastställa 
tidsfrister för detta.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att underrätta de övriga deltagarna är inte relevant då en deltagare har för 
avsikt att sprida sina egna resultat. Skyldigheten att underrätta och möjligheten att göra 
invändningar kommer högst antagligen att leda till blockader.

Ändringsförslag 87
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje deltagare ska rapportera till 
kommissionen eller finansieringsorganet 
om sina aktiviteter för utnyttjande och 
spridning. För den övervakning och 
spridning som utförs av kommissionen 
eller finansieringsorganet ska deltagarna 
lämna alla användbara uppgifter och 
handlingar i enlighet med de villkor som 
fastställs i bidragsavtalet.

3. Varje deltagare ska rapportera till 
kommissionen eller finansieringsorganet 
om sina aktiviteter för utnyttjande och 
spridning. För den övervakning och 
spridning som utförs av kommissionen 
eller finansieringsorganet ska deltagarna på 
begäran av kommissionen lämna alla 
användbara uppgifter och handlingar i 
enlighet med de villkor som fastställs i 
bidragsavtalet. En tidsfrist för dessa 
skyldigheter ska specificeras i mallen för 
bidragsavtal.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av det praktiska genomförandet kan det vara mer användbart att föreskriva att 
deltagarna ska ge denna information på begäran, och på så sätt garantera en central 
kontaktpunkt med kommissionen snarare än med de projektansvariga som ansvarade för 
projektet för flera år sedan. Detta ska heller inte vara en öppen skyldighet som ännu är i kraft 
om 50 år. Det måste finnas en tidsfrist för detta.
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Ändringsförslag 88
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla patentansökningar, standarder, 
publikationer eller annan spridning, även i 
elektronisk form, som rör resultaten ska 
innehålla en förklaring, som får omfatta 
visuella medel, om att åtgärden har fått 
ekonomiskt stöd från unionen. Villkoren 
för förklaringen ska fastställas i 
bidragsavtalet.

4. Alla patentansökningar, standarder, 
publikationer eller annan spridning, även i 
elektronisk form, som rör resultaten ska 
innehålla en förklaring, som får omfatta 
visuella medel, om att åtgärden har fått 
ekonomiskt stöd från unionen. Villkoren 
för förklaringen ska fastställas i mallen för
bidragsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 89
Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar skyldigheter 
avseende konfidentialitet enligt lagar och 
andra författningar i samband med fusioner 
och förvärv, där andra deltagare 
fortfarande har nyttjanderätt till de resultat 
som överförs, ska den deltagare som har 
för avsikt att överlåta resultaten i förväg 
meddela dessa andra deltagare och ge dem 
tillräcklig information om den avsedda nya 
ägaren av resultaten för att de andra 
deltagarna ska kunna analysera den 
planerade överlåtelsens effekter på ett 
eventuellt utövande av deras nyttjanderätt.

Utan att det påverkar skyldigheter 
avseende konfidentialitet enligt lagar och 
andra författningar i samband med fusioner 
och förvärv, där andra deltagare 
fortfarande har nyttjanderätt till de resultat 
som överförs och där resultaten inte 
uteslutande ägs av den deltagare som har 
för avsikt att överlåta resultaten i förväg, 
ska den deltagaren meddela dessa andra 
deltagare och ge dem tillräcklig 
information om den avsedda nya ägaren av 
resultaten för att de andra deltagarna ska 
kunna analysera den planerade 
överlåtelsens effekter på ett eventuellt 
utövande av deras nyttjanderätt.

Or. en

Ändringsförslag 90
Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter meddelandet får en deltagare motsätta 
sig överlåtelsen av äganderätt om den kan 
visa att den planerade överlåtelsen skulle 
påverka utövandet av dess nyttjanderätt. I 
sådana fall får överlåtelsen inte ske innan 
en överkommelse har nåtts mellan de 
berörda deltagarna. Bidragsavtalet får
fastställa tidsfrister för detta.

Efter meddelandet får en deltagare motsätta 
sig överlåtelsen av äganderätt om den kan 
visa att den planerade överlåtelsen skulle 
påverka utövandet av dess nyttjanderätt. I 
sådana fall får överlåtelsen inte ske innan 
en överkommelse har nåtts mellan de 
berörda deltagarna. Mallen för 
bidragsavtalet ska fastställa tidsfrister för 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 91
Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs, 
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet, även 
med exklusiv rätt.

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs, 
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja resultaten till varje rättslig enhet, 
även med exklusiv rätt.

Or. en

Motivering

Denna punkt bör specificeras för att undvika missförstånd. Annars kan den tolkas som att 
licensiering endast kan ske om alla följer sina skyldigheter avseende nyttjanderätter. 
”Resultaten” i stället för ”dem” är tydligare.

Ändringsförslag 92
Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagarna ska på något sätt identifiera 
bakgrundsinformationen för sina åtgärder i

Deltagarna ska skriftligt identifiera 
bakgrundsinformationen för sina åtgärder.
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en skriftlig överenskommelse.

Or. en

Ändringsförslag 93
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Deltagare i samma åtgärd ska innan de 
ansluter sig till bidragsavtalet underrätta 
varandra om eventuella rättsliga 
restriktioner eller begränsningar för att 
bevilja tillgång till sin 
bakgrundsinformation. I senare avtal om 
bakgrundsinformation som ingås med en 
deltagare ska det säkerställas att 
nyttjanderätterna kan utövas.

3. Deltagare i samma åtgärd ska innan de 
ansluter sig till bidragsavtalet underrätta 
varandra om eventuella rättsliga 
restriktioner eller begränsningar för att 
bevilja tillgång till sin 
bakgrundsinformation. I senare avtal om 
bakgrundsinformation som ingås med en 
deltagare ska det säkerställas att 
nyttjanderätterna kan utövas.
Kommissionen eller finansieringsorganet 
ska informeras om sådana restriktioner 
innan verkställandet av bidragsavtalet och 
ska ta hänsyn till restriktionernas verkan 
på uppnåendet av åtgärdens 
målsättningar.

Or. en

Motivering

Denna ändring skulle bidra till att förhindra att listan på undantag till nyttjanderätten 
innehåller delar som är nödvändiga för att uppnå åtgärdens målsättningar. Å andra sidan är 
undantagen nödvändiga i fall där delar av bakgrundsinformationen omfattas av avtal (t.ex. 
sekretessavtal eller avtal om överföring av genetiskt material) och licenser till tredje parter.

Ändringsförslag 94
Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd om detta är nödvändigt för att den 
förstnämnda ska kunna utföra sitt arbete 

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd om en nyttjanderätt är nödvändig
för att den förstnämnda ska kunna utföra 
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inom åtgärden. sitt arbete inom åtgärden.
(Denna ändring berör hela texten under 
behandling. Om det antas kommer 
motsvarande ändringar att behöva göras i 
hela texten.)

Or. en

Motivering

Förtydligande om användningen av termen ”nyttjanderätt”.

Ändringsförslag 95
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En anknuten enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land ska, 
såvida inte annat föreskrivs i 
konsortieavtalet, också ha nyttjanderätt till 
resultat eller bakgrundsinformation på 
samma villkor om detta är nödvändigt för 
att utnyttja de resultat som tagits fram av 
den deltagare till vilken den är anknuten.

3. En anknuten enhet ska, såvida inte annat 
föreskrivs i konsortieavtalet, också ha 
nyttjanderätt till resultat eller 
bakgrundsinformation på rättvisa och 
rimliga villkor om detta är nödvändigt för 
att utnyttja de resultat som tagits fram av 
den deltagare till vilken den är anknuten.

Or. en

Motivering

Denna begränsning bör avlägsnas för att locka globalt aktiva företag som kan vara 
värdefulla partner i en åtgärd.

Ändringsförslag 96
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En begäran om tillgång enligt 
punkterna 1, 2 och 3 får lämnas in upp 
till ett år efter det att åtgärden slutförts. 
Deltagarna får emellertid komma överens 
om en annan tidsfrist.

utgår
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Or. en

Motivering

Det ska inte finnas någon tidsfrist för att försäkra korrekt utnyttjande. Om deltagarens 
ansökan om nyttjanderätt är förenlig med det ursprungliga avtalet mellan deltagarna ska det 
inte finnas någon tidsfrist.

Ändringsförslag 97
Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens institutioner och organ ska, i 
syfte att utveckla, genomföra och övervaka 
unionens politik eller program, ha 
tillträdesrätt till resultaten av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering. Sådan 
nyttjanderätt är begränsad till icke-
kommersiell och icke-konkurrenspräglad 
användning.

1. Unionens institutioner och organ ska, i 
syfte att utveckla, genomföra och övervaka 
unionens politik eller program, ha 
tillträdesrätt till resultaten av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering. Sådan 
nyttjanderätt är begränsad till icke-
kommersiell och icke-konkurrenspräglad 
användning och inbegriper inte rätten att 
bevilja underlicenser. Unionen ska förse 
den ägande deltagaren med tillräckliga 
bevis om att nyttjanderätten bidrar till 
utveckling, genomförande och 
övervakning av unionens politik eller 
program. 

Or. en

Ändringsförslag 98
Förslag till förordning
Artikel 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47 utgår
Särskilda bestämmelser

1. När det gäller åtgärder som involverar 
säkerhetsrelaterad verksamhet får 
bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om ändringar i 
konsortiets sammansättning, 
sekretessbelagd information, utnyttjande, 
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spridning, överlåtelse och licensiering av 
resultat.
2. När det gäller åtgärder för stöd till 
befintlig eller ny forskningsinfrastruktur 
får bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser för användare av 
infrastrukturen.
3. När det gäller EFR:s åtgärder för 
spetsforskning får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om nyttjanderätt, överförbarhet och 
spridning, som gäller för deltagare, 
forskare och alla parter som berörs av 
åtgärden.
4. När det gäller åtgärder för utbildning 
och rörlighet får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser om åtaganden för 
forskare som har nytta av åtgärden, 
äganderätt, nyttjanderätt och 
överförbarhet.
5. När det gäller samordnings- och 
stödåtgärder får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser, särskilt om 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och 
spridning.
6. När det gäller instrument för små och 
medelstora företag och bidrag från 
finansieringsorgan inriktade på små och 
medelstora företag får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande 
och spridning.
7. När det gäller EIT:s kunskaps- och 
innovationsgrupper får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande 
och spridning.

Or. en

(Artikel 47 punkterna 1–6 flyttas till en ny avdelning. Artikel 47 punkt 7 flyttas till artikel 1.3.)
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Ändringsförslag 99
Förslag till förordning
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48 utgår
Priser

Tilldelning av pris ska ske på villkor att 
lämpliga skyldigheter i fråga om publicitet 
godkänns. Arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen får ange särskilda 
skyldigheter i fråga om utnyttjande och 
spridning.

Or. en

Motivering

Flyttas till en ny avdelning.

Ändringsförslag 100
Förslag till förordning
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår
Upphandling, förkommersiell 

upphandling och offentlig upphandling 
av innovativa lösningar

1. Om inte annat anges i inbjudan att 
lämna anbud, ska resultat som erhållits 
genom upphandling genomförd av 
kommissionen ägas av unionen.
2. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering ska 
fastställas i kontrakten om förkommersiell 
upphandling för att säkerställa största 
möjliga nyttiggörande av resultaten och 
för att undvika otillbörligt gynnande. Den 
uppdragstagare som tar fram resultat i 
förkommersiell upphandling ska äga 
åtminstone de tillhörande immateriella 
rättigheterna. De upphandlande 
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myndigheterna ska åtminstone ha 
avgiftsfri nyttjanderätt till resultaten för 
egen användning samt rätten att bevilja, 
eller ålägga deltagande uppdragstagare 
att bevilja, icke-exklusiva licenser till 
tredje parter att utnyttja resultaten på 
rättvisa och rimliga villkor utan rätt att 
bevilja underlicenser. Om en 
uppdragstagare inte lyckas utnyttja 
resultaten kommersiellt inom en i 
kontraktet fastställd period efter den 
förkommersiella upphandlingen, ska den 
överlåta äganderätten till resultaten till de 
upphandlande myndigheterna.
3. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering får 
fastställas i kontrakten om offentlig 
upphandling av innovativa lösningar för 
att säkerställa största möjliga 
nyttiggörande av resultaten och för att 
undvika otillbörligt gynnande.

Or. en

Motivering

Flyttas till en ny avdelning.

Ändringsförslag 101
Förslag till förordning
Avdelning IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelning IIIa
Särskilda bestämmelser

Or. en

Ändringsförslag 102
Förslag till förordning
Artikel 49a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a
Priser

1. Unionsfinansiering kan utformas som 
priser enligt definitionen i [avdelning VII] 
i förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen]. Användningen av 
priser ska uppmuntras, men ska inte 
ersätta ordentligt strukturerad 
finansiering.
2. Tävlingsreglerna ska anges i 
arbetsprogrammet.
3. Tävlingsreglerna ska fastställa 
åtminstone kraven för deltagande, 
beviljandekriterier, inklusive tidsfrist för 
förslag och tidsfrist för tilldelning, 
prissumman och betalningsarrangemang.
Priser får inte tilldelas direkt utan tävling 
och ska offentliggöras årligen.
4. Tävlingsbidrag ska utvärderas av en 
expertpanel med utgångspunkt i de 
offentliggjorda tävlingsreglerna.
Priserna ska sedan tilldelas av den 
ansvariga utanordnaren, på grundval av 
utvärderingen från expertpanelen vars 
medlemmar fritt får avgöra om de vill 
rekommendera tilldelning av priser, 
beroende på deras bedömning av 
bidragens kvalitet.
5. Prissumman ska inte vara kopplad till 
de kostnader mottagaren ådragit sig.
6. Om genomförandet av en åtgärd eller 
ett arbetsprogram förutsätter att en 
mottagare av ett unionsbidrag tilldelar 
tredje man priser, får denna mottagare 
överlämna dessa priser förutsatt att 
tävlingsreglernas minimiinnehåll 
definieras strikt i bidragsbeslutet eller 
bidragsöverenskommelsen mellan 
mottagaren och kommissionen, utan 
något utrymme för skönsmässig 
bedömning.
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7. I fråga om spridning av resultat ska 
avdelning III i denna förordning 
tillämpas. Ytterligare skyldigheter 
avseende spridning eller utnyttjande av 
resultaten ska anges i tävlingsreglerna.
8. I fall där ett pris inte tilldelas inom 
tidsfristen som anges i tävlingsreglerna 
ska de medel som anslagits för tävlingen 
omfördelas för samma ändamål enligt 
förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020].

Or. en

Motivering

Flyttats hit från artiklarna 34 och 48. Punkterna 3–6 består av den nuvarande texten i 
förslaget till budgetförordning, som ännu diskuteras, och kan upphävas när förslaget antas. 
Punkt 7 lägger till viktiga bestämmelser om immateriella rättigheter och spridning av 
resultat. Punkt 8 säkerställer att medel som anslagits enligt Horisont 2020 hålls inom gränsen 
för FoU-budgeten, särskilt om det nya instrument för incitamentspriser inte har den 
eftersträvade påverkan.

Ändringsförslag 103
Förslag till förordning
Artikel 49b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49b
Upphandling, förkommersiell 

upphandling och upphandling av 
innovativa lösningar

1. Varje upphandling som utförs av 
kommissionen tillsammans med 
medlemsstater ska omfattas av reglerna 
för offentlig upphandling som fastställs i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] och förordning 
(EU) nr XX/XX [den delegerade 
förordningen].
2. Unionsfinansieringen kan ske i form av 
förkommersiell upphandling eller 
upphandling av innovativa lösningar som 
utförs av kommissionen tillsammans med 
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upphandlande myndigheter från 
medlemsstaterna och associerade länder.
Upphandlingsförfarandena
(a) ska följa principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering, likabehandling, sund 
ekonomisk förvaltning, proportionalitet 
och konkurrensregler, och i tillämpliga 
fall med direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG 
och 2009/81/EG,
(b) får föreskriva särskilda villkor, 
exempelvis att den upphandlade 
verksamheten för förkommersiell 
upphandling endast får utföras inom 
medlemsstaternas territorium eller i 
länder som är associerade till 
Horisont 2020, om detta är motiverat av 
målen för åtgärden,
(c) får tillåta att flera kontrakt beviljas 
genom samma förfarande (flera 
leverantörer),;
(d) ska föreskriva tilldelning av kontrakt 
till den eller de anbudsgivare som har det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
3. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering ska 
fastställas i kontrakten om förkommersiell 
upphandling för att säkerställa största 
möjliga nyttiggörande av resultaten och 
för att undvika otillbörligt gynnande. Den 
uppdragstagare som tar fram resultat i 
förkommersiell upphandling ska äga 
åtminstone de tillhörande immateriella 
rättigheterna. De upphandlande 
myndigheterna ska åtminstone ha 
avgiftsfri nyttjanderätt till resultaten för 
egen användning samt rätten att bevilja, 
eller ålägga deltagande uppdragstagare 
att bevilja, icke-exklusiva licenser till 
tredje parter att utnyttja resultaten på 
rättvisa och rimliga villkor utan rätt att
bevilja underlicenser. Om en 
uppdragstagare inte lyckas utnyttja 
resultaten kommersiellt inom en i 
kontraktet fastställd period efter den 
förkommersiella upphandlingen, ska den 
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överlåta äganderätten till resultaten till de 
upphandlande myndigheterna.
4. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering får 
fastställas i kontrakten om offentlig 
upphandling av innovativa lösningar för 
att säkerställa största möjliga 
nyttiggörande av resultaten och för att 
undvika otillbörligt gynnande.

Or. en

Motivering

Flyttats hit från artiklarna 35 och 49. Upphandling ska endast utföras av kommissionen 
tillsammans med medlemsstater och upphandlande myndigheter från medlemsstater för att 
säkerställa att det allmänna behovet identifieras och den upphandlande verksamheten utförs 
av upphandlande myndigheter.

Ändringsförslag 104
Förslag till förordning
Artikel 49c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49c
Finansiella instrument

1. Finansieringsinstrument kan ta någon 
av de former som avses i och ska 
genomföras i enlighet med [avdelning 
VIII] i förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] och får kombineras 
med bidrag som finansieras genom 
unionens budget, inklusive genom 
Horisont 2020.
2. Stödet som ges enligt 
finansieringsinstrumenten i förordning 
(EU) nr XX/XX [Horisont 2020] ska 
motsvaras av motsvarande mängd stöd 
som tillhandahålls via Europeiska 
investeringsbanken eller övriga 
unionsprogram.
3. I enlighet med artikel [18.2] i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] ska intäkter och 
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återbetalningar som genereras av ett 
finansieringsinstrument inrättat enligt 
förordning (EU) nr XX/XX [Horisont 
2020] anvisas till det 
finansieringsinstrumentet.
4. Intäkter och återbetalningar som 
genereras av den finansieringsfacilitet 
med riskdelning som inrättats enligt 
beslut nr 1982/2006/EG och den första 
delen av det instrument för innovativa 
små och medelstora företag med hög 
tillväxt (GIF1) som inrättats enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1639/2006/EG ska anvisas till de 
efterföljande finansieringsinstrumenten 
enligt förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020].

Or. en

Motivering

Flyttats hit från artikel 36. Punkt 2 har lagts till för att fördubbla hävstångseffekterna för de 
finansiella instrumenten inom Horisont 2020 och syftar till att efterlikna 
finansieringsstrukturen för finansieringsinstrument för riskdelning där kommissionens stöd 
skulle motsvaras av motsvarande mängd stöd från Europeiska investeringsbanken. Det är 
viktigt att behålla denna struktur för att uppnå de finansiella instrumentens eftersträvade 
hävstångseffekter.

Ändringsförslag 105
Förslag till förordning
Artikel 49d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49d
Offentlig-privata partnerskap

1. I enlighet med artikel 19 i förordning 
(EU) nr XX/XX [Horisont 2020] ska 
Horisont 2020 genomföras genom 
offentlig-privata partnerskap, förutsatt att 
alla berörda parter förbinder sig att stöda 
utvecklingen och genomförandet av 
Horisont 2020.
2. Offentlig-privata partnerskap ska 
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identifieras på ett öppet och översiktligt 
sätt, på grundval av en bedömning av 
oberoende experter i enlighet med 
artikel 37 i denna förordning. 
Bedömningen ska baseras på samtliga 
följande kriterier:
(a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå.
(b) Effekternas omfattning för industrins 
konkurrenskraft, hållbar tillväxt och 
socioekonomiska frågor.
3. Kommissionen kan överlåta uppgifter 
som avser budgetgenomförande till 
offentligt-privata partnerskap, under 
förutsättning att följande villkor uppfylls 
och fastställs i ett avtal:
(a) Alla parters långsiktiga engagemang 
på grundval av en gemensam vision och 
tydligt definierade mål.
(b) Omfattningen av de resurser som 
berörs och förmågan att mobilisera 
ytterligare investeringar i forskning och 
innovation.
(c) En tydlig definition av uppgifterna för 
varje part och överenskomna viktiga 
resultatindikatorer under den valda 
perioden.
4. Reglerna för deltagande och spridning 
för offentligt-privata partnerskap som 
inrättats och finansierats genom 
Horisont 2020 ska vara helt förenliga med 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] samt reglerna i 
denna förordning, med undantag för fall 
då detta är nödvändigt på grund av 
särdragen i deras verksamhet.
Reglerna för offentligt-privata 
partnerskap får avvika från unionens 
tjänsteföreskrifter i den mån som de 
rättsakter som inrättar dessa organ enligt 
artikel 1a.2 i tjänsteföreskrifterna inte 
föreskriver att tjänsteföreskrifterna ska 
tillämpas.
5. Avvikelser från reglerna som anges i 
punkt 2 och de specifika orsakerna till 



PR\903026SV.doc 67/77 PE489.632v01-00

SV

sådana avvikelser ska årligen meddelas 
till Europaparlamentet och rådet i ett 
arbetsdokument. I arbetsdokumentet ska 
man också redogöra för framstegen mot 
uppfyllandet av de syften för vilka de 
enskilda enheterna inrättades, samt visa 
på betydelsen av de tidigare nämnda 
avvikelserna för de framsteg som 
uppnåtts.
6. Unionens engagemang i dessa 
partnerskap kan ske i någon av följande 
former:
(a) Finansiella bidrag från unionen till 
gemensamma företag som bildats på 
grundval av artikel 187 i EUF-fördraget 
inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet, med förbehåll för 
ändring av de grundläggande 
rättsakterna, till nya offentligt-privata 
partnerskap som bildats på grundval av 
artikel 187 i EUF-fördraget och till övriga 
finansieringsorgan som avses i artikel 
[55.1b v eller vii] i förordning (EU) 
XX/XX [budgetförodningen]. Denna form 
av partnerskap ska endast tillämpas då 
omfattningen av de eftersträvade målen 
och storleken på de resurser som krävs 
motiverar det.
Avtal mellan de parter som avses i 
punkt 1, som anger målen för 
partnerskapet, parternas respektive 
åtaganden, viktiga resultatindikatorer, 
och resultat som ska uppvisas, inklusive 
identifiering av forsknings- och 
innovationsverksamhet som kräver stöd 
från Horisont 2020.

Or. en

(Se texten i Europaparlamentets ändringsförslag 241 (artikel 196b + c) till 
budgetförordningen, vilket för närvarande diskuteras av parlamentet, kommissionen och 

rådet. Se artikel 19 i Horisont 2020-förordningen.)

Motivering

För att skapa rättslig säkerhet och klarhet har villkoren för deltagande som fastställs i 
artikel 19 i Horisont 2020-förordningen kompletteras med en motsvarande artikel i 
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ramprogrammet.

Ändringsförslag 106
Förslag till förordning
Artikel 49e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49e
Partnerskap mellan offentliga aktörer

1. Reglerna i denna förordning ska även 
tillämpas på partnerskap mellan 
offentliga aktörer i enlighet med 
artikel [20] i förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020].
2. Partnerskap mellan offentliga aktörer 
som finansieras genom ERA-NET-
instrumentet kan vara berättigade för 
finansiering, under förutsättning att 
följande villkor uppfylls:
(a) En likvärdig nivå av tidigare 
finansiella åtaganden från de enheter som 
deltar i gemensamma 
ansökningsomgångar och åtgärder.
(b) Harmoniserade regler och villkor för 
genomförande av de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna.
Partnerskap mellan offentliga aktörer får 
stödjas antingen inom eller mellan de 
prioriteringar som anges i artikel 5.2, 
särskilt genom:
3. Gemensamma 
programplaneringsinitiativ i enlighet med 
artikel 185 i EUF-fördraget kan vara 
berättigade för finansiering, under 
förutsättning att följande villkor uppfylls:
(a) Ett befintligt behov för en riktad 
genomförandestruktur i enlighet med 
artikel 185 i EUF-fördraget.
(b) Ett stort engagemang av de deltagande 
länderna för vetenskaplig integration, 
förvaltningsintegration och finansiell 
integration.
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(c) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå.
(d) En kritisk massa med avseende på 
berörda programs storlek och antal, hur 
väl de verksamheter som omfattas 
överensstämmer och hur mycket av 
relevant forskning de täcker.
4. Kommissionen kan överlåta uppgifter 
som avser budgetgenomförande till ett 
gemensamt programplaneringsinitiativ, 
under förutsättning att följande villkor 
uppfylls och fastställs i ett avtal:
(a) En tydlig definition av det mål som 
eftersträvas och dess relevans för målen i 
Horisont 2020 och för unionens politiska 
mål mer generellt.
(b) Tydliga finansiella åtaganden från de 
deltagande länderna, inbegripet tidigare 
åtaganden att slå ihop nationella och/eller 
regionala investeringar för transnationell 
forskning och innovation.

Or. en

(Se artikel 20 i Horisont 2020-förordningen.)

Motivering

För att skapa rättslig säkerhet och klarhet har villkoren för deltagande som fastställs i 
artikel 20 i Horisont 2020-förordningen kompletteras med en motsvarande artikel i 
ramprogrammet.

Ändringsförslag 107
Förslag till förordning
Artikel 49f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49f
Instrument för små och medelstora 

företag
1. Endast små och medelstora företag kan 
delta i ansökningsomgångar enligt det 
riktade instrumentet för små och 
medelstora företag som avses i artikel [18] 
i förordning (EU) nr XX/XX 
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[Horisont 2020].
2. Ansökningsomgångar enligt 
instrumenten för små och medelstora 
företag ska vara öppna 
ansökningsomgångar och följa en bottom 
up-princip till ämnet i så stor omfattning 
som möjligt. En förenklad 
bedömningsprocess i två steg kan 
tillämpas om det anges i 
arbetsprogrammet, under förutsättning att 
ingen förlängning av den övergripande 
utvärderingsprocessen ges.
3. I enlighet med artikel 17a kan ”tiden 
för ingående av kontrakt” inom 
instrumentet för små och medelstora 
företag inte överskrida sex månader.
3. I enlighet med denna förordning kan 
bidragsavtalet som ingås inom ramen för 
instrumentet för små och medelstora 
företag innehålla specifika bestämmelser, 
särskilt om underleverantörsavtal, 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och 
spridning av resultat.
4. Då översyn av bidragsavtalet som 
ingåtts inom instrumentet för små och 
medelstora företag är nödvändigt under 
åtgärdens genomförande, särskilt 
avseende ändringar i konsortiets 
sammansättning, ska ett förenklat 
ändringsförfarande tillämpas.
5. Kommissionen ska garantera tillräcklig 
överensstämmelse mellan instrumenten 
för små och medelstora företag inom 
Horisont 2020 och programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag samt system och 
instrument som upprättats tillsammans 
med medlemsstaterna, exempelvis 
Eurostars gemensamma program.

Or. en

Motivering

En bilaga till Horisont 2020-förordningen ska definiera mer ingående funktionen för alla 
instrument och finansieringssystem inom Horisont 2020 inklusive instrumentet för små och 
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medelstora företag. Systemet med ”innovationskuponger” som för närvarande tillämpas i 
några medlemsstater kan införas som en ny stödordning inom instrumentet för små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 108
Förslag till förordning
Artikel 49g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49g
Andra särskilda bestämmelser

1. När det gäller åtgärder som involverar 
säkerhetsrelaterad verksamhet får 
bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om ändringar i 
konsortiets sammansättning, 
sekretessbelagd information, utnyttjande, 
spridning, överlåtelse och licensiering av 
resultat.
2. När det gäller åtgärder för stöd till 
befintlig eller ny forskningsinfrastruktur 
får bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser för användning av 
infrastrukturen.
3. När det gäller EFR:s åtgärder för 
spetsforskning får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om nyttjanderätt, överförbarhet och 
spridning, som gäller för deltagare, 
forskare och alla parter som berörs av 
åtgärden.
4. När det gäller åtgärder för utbildning 
och rörlighet får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser om åtaganden för 
forskare som har nytta av åtgärden, 
äganderätt, nyttjanderätt och 
överförbarhet.
5. När det gäller samordnings- och 
stödåtgärder får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser, särskilt om 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och 
spridning av resultat.
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Or. en

Motivering

Särskilt i fråga om forskningsinfrastrukturer bör särskilda bestämmelser, om nödvändigt, 
täcka övriga aspekter för användning av infrastruktur, inte endast bestämmelser för 
användare.
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MOTIVERING

Inledning 
Föredraganden välkomnar i det stora hela kommissionens förslag om ”regler för deltagande 
och spridning av resultaten i Horisont 2020” (nedan kallat regler) som ett viktigt steg framåt. 
Framför allt välkomnar han följande aspekter:

 Större acceptans för stödmottagarnas gängse redovisningspraxis. 

 En enda uppsättning regler för finansiering av alla åtgärder som vidtas av deltagare i 
Horisont 2020.

 Minskade krav på tidregisteringssystem. 

 Att moms ingår i definitionen av stödberättigande kostnader.   

Föredraganden anser dock att vissa önskvärda ändringar som kommissionen infört fortfarande 
är för vagt formulerade i förslaget, medan andra ändringar verkar ha förenklats och/eller inte 
får ett positivt mottagande i forskar- och innovationssamhället. Föredraganden är särskilt 
kritiskt inställd till följande detaljer:

 Ingen möjlighet att begära ersättning för indirekta kostnader på basen av faktiska 
kostnader.

 En enda finansieringsgrad som inte tar i beaktande de olika deltagarnas specifika 
kostnadsstrukturer, vilket leder till ineffektiv och oproportionerlig finansiering 
(särskilt för verksamhet nära marknaden) och en högre genomsnittlig ersättningsnivå 
per projekt jämfört med det sjunde ramprogrammet.

 Det begränsade godkännandet av mottagarnas gängse redovisningspraxis.

 Förekomsten av en allmän undantagsklausul för uppsättningen av regler som tillämpas 
på alla typer av finansieringsorgan. 

 De föreslagna reglernas stora flexibilitet, vilket orsakar att alltför många viktiga beslut 
fattas på arbetsprogramsnivå.

 Inga tydliga förbättringar i att förkorta ”tiden för beviljande”.

Ändringarna som föredraganden föreslår ämnar att fördjupa den interinstitutionella debatten 
om reglerna, och att stimulera mer ingående samråd med forskar- och innovationssamhället. 

Föredraganden vill än en gång betona att för att 
uppnå de mål som parlamentet fastställt i 
tidigare rapporter och för att tjäna forskar- och 
innovationssamhällets intressen bör reglerna 
uppnå en balans mellan fyra viktiga principer: 
förenkling, ansvar, flexibilitet och 
tillförlitlighet. Ett framgångsrikt genomförande 
av Horisont 2020 är i hög grad beroende av hur 
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principerna följs och avvägs mot varandra.

Den potentiella inverkan av kommissionens föreliggande förslag
Modellberäkningar har gjorts1, för att jämföra den genomsnittliga nivån på EU:s bidrag per 
åtgärd mellan det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020, för de olika 
deltagarkategorierna. Enligt dessa beräkningar skulle den föreslagna 100/20-modellen öka 
den genomsnittliga ersättningsnivån för deltagare från industrin (+46,8 %) och för små och 
medelstora företag (+7,7 %), medan ideella forskningsorganisationer (-0,5 %) och universitet 
(-0,9 %) skulle ha en något lägre finansieringsnivå. Tillämpningen av 100/20-modellen skulle 
förväntas leda till en total ökning på 7,2 % för EU-bidrag per projekt, med ett överskott som 
skulle gå främst till deltagare från industrin. 

En schablonnivå på 20 % som enda möjlighet för ersättning för indirekta kostnader skulle 
missgynna deltagare med dyra forskningsanläggningar jämfört med det sjunde 
ramprogrammet. Detta skulle påverka inte bara många forskningscenter och privata företag, 
utan också flera universitet som har gjort avsevärda insatser under flera åt för att byta till 
fullkostnadsredovisning. Somliga av dessa aktörer kan avskräckas från att delta i Horisont 
2020-projekt, särskilt i verksamhet nära marknaden, där 70/20-modellen skulle gälla, vilket 
skulle sänka deras bidragsnivå ytterligare. 

En annan viktig faktor som bör utvärderas för dess potentiella negativa effekter på 
tillämpningen av Horisont 2020-projektens mål är den förutsedda åtskiljningen av projekt för 
forskning, utveckling och innovation samt projekt för verksamhet nära marknaden. Den 
allmänna regeln att en enhetlig ersättningsnivå skulle tillämpas på alla projekt – i projekt för 
verksamhet nära marknaden, även om de kan innefatta forskningsverksamhet, skulle denna 
nivå ändå vara 70/20 för all verksamhet – bemöter forskningscentrum och universitet med 
missgynnande finansieringsnivåer för deras forskningsverksamhet nära marknaden. Dessa 
aktörer utträder sannolikt från sådana projekt, vilket kan öka klyftan mellan forskning och 
innovation ännu mer, skada integrationen av kunskapstriangeln, och hindra 
innovationscykeln.

Budgetära begränsningar och ekonomiska följder
Med tanke på att Horisont 2020 är menat att orsaka ett betydande skifte mot mer innovation i 
Europa kommer en budgetökning av nästan 6,19 % knappast att ge hållbara resultat. 
Föredraganden betonar därför igen parlamentets krav att tilldela 100 miljarder till Horisont 
2020. 

I detta avseende bör reglernas effekt, och särskilt den eventuella formen av systemet för 
ersättningsnivån, inte underskattas när det kommer till det budgetära genomförandet av 
Horisont 2020. Föredraganden betonar sin oro över att man lägger ersättningsgraderna för 
högt, eftersom detta betydligt kan begränsa antalet projekt som kan finansieras av Horisont 
2020, vilket också skulle minska programmets effekt i sin helhet, och möjligtvis hindra 
genomförandet av  flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen och Europa 2020-strategin.

                                               
1 Kommissionens icke-officiellt dokument ”Horizon 2020 - Simplification of funding rules: Single 
reimbursement rate for all participants and activities and single flat rate for indirect costs”, 19.4.2012.
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Detta problem kan bli ännu viktigare, eftersom resultatet av förhandlingarna för nästa 
fleråriga budgetram kan lämna Horisont 2020 med en allt mindre finansieringsram än den 
som föreslås av kommissionen. 

Föredraganden förutser en potentiellt begränsad budget för Horisont 2020 och ämnar 
bibehålla den genomsnittliga nivån på EU:s bidrag per projekt som beviljades i det sjunde 
ramprogrammet, och således garantera att antalet projekt inte behöver minskas på grund av 
oproportionerlig och ineffektiv finansiering

Från ett ekonomiskt perspektiv behöver finansieringen av verksamheter nära marknaden följa 
ett tydligt definierat begrepp. Föredraganden betonar att unionsfinansiering inom forskning 
och innovation bör sikta på en betydande hävstångseffekt på privat investering. 
Unionsfinansieringen ska vara proportionerlig, och den ska inte orsaka 
marknadssnedvridningar. 

Förenklade ersättningsgrader som tillåter finansiering av hela innovationscykeln utan 
avbrott 
Med tanke på de ovannämnda uppskattningarna om de föreslagna reglernas potentiella 
effekter, liksom budgetära problem, har föredraganden bestämt sig för att lägga fram 
alternativa ersättningsgrader. Dessa nivåer passar de olika deltagarnas särskilda behov, och 
ämnar skapa bättre balans mellan lämplig förenkling och en effektivare och mer ansvarsfull 
finansieringspolitik för forskning och innovation.

För det första föreslår föredraganden att en möjlighet till ersättning för indirekta kostnader 
återinförs för alla typer av deltagare, på grunden av deras gängse redovisningspraxis. Detta 
kan rekommenderas för flera skäl – kontinuitet, förenkling, hållbarheten av unionens 
finansieringspolitik för forskning, utveckling och innovation, vilket skulle locka utmärkta 
deltagare. Eftersom återinföringen av denna möjlighet emellertid skulle elda till en allt större 
ökning av EU-bidrag per projekt (+9,2 %)1, anser föredraganden att alternativa 
ersättningsgrader är ännu viktigare. 

Föredraganden föreslår därför att ersättningsgraden skiljs åt, inte endast enligt typ av 
verksamhet (RD/ CtM) som planerat, utan också enligt beräkningsmetod av kostnader (direkta 
kostnader + schablonnivå/hela kostnader) och typ av deltagare (universitet, 
forskningscentrum, andra/ små och mellanstora företag/ industri). Föredraganden anser att 
denna åtskiljning möjliggör en mer skräddarsydd finansieringsstrategi gentemot deltagare, 
vilket tillåter genomföring av innovationsfinansiering utan avbrott och gör det lättare att 
kombinera forskning och verksamhet nära marknaden i samma projekt, och integrera 
kunskapstriangeln. 

Föredraganden vill understryka att innovationsfinansieringen förblir en ”svart låda” inom 
budgeteringen, eftersom inga tecken getts om budgetandelen inom Horisont 2020 för projekt 

                                               
1 Kommissionens icke-officiellt dokument ”Horizon 2020 - Simplification of funding rules: clarifications on 
some aspects of the Rules for Participation and Dissemination”, 29.5.2012. 
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för verksamhet nära marknaden. Med tanke på att verksamhet nära marknaden, liksom 
demonstration, testning och pilotarbete brukar vara mycket dyrare än projekt för forskning, 
utveckling och innovation anser föredraganden det nödvändigt att anpassa ersättningsnivån 
för verksamhet nära marknaden till den osäkra situationen för att undvika stora minskningar i 
unionens finansiering för forskning, utveckling och innovation. 

Förenkling för alla deltagare
Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen under de senaste två åren uppmanat 
kommissionen till genomgripande förenklingar. Nu möts det av ett förslag där vissa aspekter 
lider av överdriven förenkling, medan andra inte har beaktats tillräckligt. Därför föreslår 
föredraganden ett antal förenklingsåtgärder som parlamentet har lagt fram i tidigare rapporter.  

Framför allt föreslår  föredraganden en ytterligare utvidgning av acceptansen för 
stödmottagarnas gängse redovisningspraxis, eftersom han anser att då skulle en verklig 
minskning av den administrativa bördan och risken för fel kunna uppnås för alla deltagare. 

Förutom erkännandet av stödmottagarnas gängse redovisningspraxis anser föredraganden 
också att en enda tydlig uppsättning av gemensamma regler är en annan hörnsten hos 
förenklingen av Horisont 2020, och därför bör denna idé förverkligas fullständigt. Han 
ifrågasätter om mycket flexibilitet under genomförandeprocessen kommer att leda till 
förenkling – snarare det motsatta Medan vissa finansieringsorgan behöver flexibilitet, skulle 
majoriteten av deltagare gynnas av en tydlig uppsättning av pålitliga regler. Att återinföra en 
mall för bidragsavtal som en standard referenspunkt för alla bidragsavtal, vilken förtydligar 
ett antal definitioner och bestämmelser, inbegripet en ny titel ”Specifika bestämmelser” som 
innehåller särskilda artiklar om priser, upphandling, de finansiella instrumenten, instrumentet 
för små och medelstora företag, offentlig-privata partnerskap och P2P, är förslag som syftar 
till att stärka idén om en enda uppsättning regler.  

Vidare önskar föredraganden att Horisont 2020 görs lättillgängligare för nya deltagare och 
oerfarna sökanden. Att skapa en enda användarvänlig portal, som slår samman 
finansieringsorganens arbetsplaner med kommissionens arbetsprogram, samt en guide till 
urvalsprocessen verkar vara användbara förslag i detta syfte.

Industrins verkliga behov
Föredraganden befarar att den högre ersättningsnivån för deltagare från industrin som föreslås 
av kommissionen kan fungera som en finansiell kompensation för programmets brister som 
inte har tagits upp på annat sätt, vilket också leder till en endast kosmetisk ökning i industrins 
andel av hela Horisont 2020-budgeten, medan antalet deltagare från industrin inte egentligen 
ökar. 

Därför vill föredraganden ta upp industrideltagarnas verkliga behov. Den viktigaste åtgärden 
att följa i detta fall är att sätta gränsen för ”tiden för beviljande” på sex månader. Eftersom 
Horisont 2020 har som mål att fostra innovation, blir tid en allt viktigare faktor. Detta gäller 
särskilt för företag och innovativa små och medelstora företag. En kortare ‘time to grant’ är 
också en förutsättning för att locka framstående forskare från hela världen –
internationalisering är en annan pullfaktor för deltagare från industrin.
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Vidare anser föredraganden att innefattandet av särskilda artiklar i instrumentet för små och 
medelstora företag samt de finansiella instrumenten har gjort instrumentens funktionssätt 
tydligare.

Att klargöra vissa aspekter beträffande immateriella rättigheter, ytterligare 
spridningsskyldigheter och skyldigheter avseende utnyttjande, liksom begreppet ”fri tillgång” 
borde hjälpa företagen att bättre förstå hur deras kommersiella intressen kommer att 
beskyddas då de deltar i Horisont 2020. 

Sist men inte minst har föredraganden lagt fram flera ändringsförslag för att understryka 
medfinansieringsmöjligheter och kombinerad användning av Horisont 2020-instrument för att 
finansiera projekt, vilket också tillåter kumulativ finansiering, som siktar på en lämplig 
finansiering särskilt för storskaliga demonstrationsprojekt.


